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AJUNTAMENT PLE ORDINARI ABRIL 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 1/18, corresponent a la sessió ordinària 
de data 10 de gener de 2018. 

 
2. Informacions de l’Alcaldia.  

 
3. Donar compte de la informació comptable aportada pels grups polítics 

municipals en compliment del Codi de Bon Govern. 
 

En compliment del Codi de Bon Govern de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 16 de març de 2016, els grups 
municipals han aportat la comptabilitat i documentació que han estimat oportuna, en 
relació amb l’aplicació de les assignacions que reben d’aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple: 
 

- Restar assabentat de la documentació comptable aportada que restarà 
dipositada a la Secretaria de l’Ajuntament i podrà ser objecte de consulta a 
efectes de transparència, en la forma prevista a les normes vigents. 
 

- Ordenar la publicació, mitjançant el Portal de Transparència de 
l’Ajuntament d’Esplugues i la Seu Electrònica municipal, del full resum 
corresponent a cadascú dels grups municipals. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
4. Dictamen que proposa la suspensió del tràmit de llicències urbanístiques 

per al canvi d’ús de locals d’oficines, industrials, comercials o d’altre tipus 
a ús d’habitatge o residencial, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 

 
Davant la detecció d’una proliferació de consultes i peticions relacionades amb el 
possible canvi d’ús de locals comercials, d’oficines, industrials, etc., situats en planta 
baixa dels edificis, per ubicar usos residencials o d’habitatge, a la ciutat, i una 
tendència a l’alça durant els darrers anys del nombre de peticions de llicències per a 
aquest tipus de transformació, se sotmet al Ple el Dictamen que proposa l’adopció 
de l’acord de suspensió temporal de llicències de canvi d’ús, a l’empara dels articles 



73 i 74 del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb l’objecte d’estudiar la redacció de 
l’instrument de planejament que sigui més apropiat i adient per regular les condicions 
urbanístiques en què es permetrà el canvi d’ús, i en quines condicions no, i la seva 
implantació futura a la ciutat, i evitar, en la mesura que sigui possible, les disfuncions 
que aquest tipus de canvis d’ús puguin generar respecte del seu entorn, i els teixits 
comercials existents i/o futurs. Els Serveis Tècnics municipals han redactat una 
Memòria justificativa de l’adopció d’aquest acord. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
5. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la Plantilla i de la 

Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
D’una banda, arran de l’entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector 
públic el passat 9 de març, i per tal de donar compliment als requeriments establerts 
en l’esmentada norma, és aconsellable la creació d’un departament de contractació 
que ens permeti centralitzar els contractes transversals de forma més eficient. Per 
aquest motiu, es proposa crear un lloc de Lletrat/da per al departament de 
Contractació, així com la plaça corresponent. 
 
D’una altra banda, ara que ja disposem del software necessari per gestionar el 
Patrimoni Municipal de manera integral, tenim la necessitat de crear un lloc de treball 
de Tècnic/a de Patrimoni per portar-la a terme. 
 
Alhora, es proposa la transformació de 2 llocs de treball d’Auxiliar de Serveis, que 
han quedat  vacants, en Gestors/es: un per assolir les ràtios de professionals 
d’aquests tipus requerides per la Generalitat en els Serveis Socials Bàsics; i l’altre 
per dotar adequadament de recursos l’Oficina Municipal d’Habitatge. 
 
A més a més, es proposa la transformació d’una plaça d’Auxiliar de Mercat, 
vinculada actualment al Gabinet d’Alcaldia, en una de Tècnic/a mig d’Alcaldia. 
 
També, per dotar amb més recursos el  Servei de Desenvolupament Econòmic, es 
proposa transformar el lloc de treball de Tècnic/a de Formació i Selecció a Tècnic/a 
d’Ocupació. 
 
Finalment, per atendre els nous requeriments relatius a la nostra participació en 
diverses convocatòries europees, es modifiquen la denominació i funcions del lloc de 
treball de Coordinador/a de Planificació Estratègica, que passa a denominar-se 
Coordinador/a de Projectes Estratègics i Internacionals. I, per atendre la creació de 
la nova Unitat de Contractació, es modifiquen la denominació i funcions del lloc de 
treball de Lletrat de Territori i Sostenibilitat, que passa a denominar-se Coordinador 
de la Unitat de Contractació. 
 



En consonància a l’anterioment exposat, també es modifiquen les funcions del lloc 
de treball de Secretària d’Alcaldia, incorporant les funcions de protocol. 
 

 
6.   Dictamen que proposa l’aprovació de la sol·licitud d’un préstec. 
 
Es proposa autoritzar la sol·licitud d’un préstec, per import de 5.150.000,00 €, en el 
marc del programa “Crèdit Local” que la Diputació de Barcelona ha concertat amb el 
“Banco de Sabadell, S.A.”, molt favorable per als interessos municipals, en 
subvencionar una part de les càrregues financeres. 
 
Les condicions financeres del préstec són les següents: 
 

• Tipus interès: EURIBOR a 3 mesos + diferencial sota el criteris de 
prudència financera – 11% del diferencial en el moment de la concessió. 

• Termini màxim d’amortització: 10 anys, incloent 1 de carència. 
• Sense comissions. 

 
El préstec va destinat a finançar els programes d’inversions contemplats en el 
pressupost municipal en vigor. 
 

 
7.   Dictamen que proposa l’aprovació d'un expedient de modificació de 

crèdits del pressupost municipal en vigor  
 

La modificació proposada afecta a crèdits per un import de 4.180.614,75 €. 
 
Les despeses ordinàries es modifiquen en la quantitat de 79.900,00 €, finançades 
íntegrament per transferències entre partides.  
 
Les despeses d’inversió, equivalents a la quantitat de 4.180.614,75 €, suposen un 
increment net del pressupost.  
 
El crèdit destinat a despesa d’inversió (4.180.614,75 €) s’aplica fonamentalment als 
següents projectes:  
 
INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONS POLÍGONS EL GALL   310.656,59€ 

 
EXPROPIACIONS 235.000,00€ 

 
MODIFICAT OBRES MILLORA I ACCESSIBILITAT SERRA DEL MONTSEC 
 

164.783,00€ 
 

ACTUACIONS PLA DE BARRIS  2018 
 

448.841,00€ 

REPARACIONS IMPORTANTS INFRAESTRUCTURES URBANES 2018  
 

902.439,16€ 



CARRIL BICI PLATAFORMA PONT D'ESPLUGUES  
 

200.000,00€ 
 

REURBANITZACIÓ CARRER IGNASI IGLESIAS 
 

941.850,00€ 

HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA REURB. EMILI JUNCADELLA  
 

383.845,00€ 

MILLORA DEL TALÚS DEL CARRER JULI CULEBRES 
 

15.000,00€ 

HONORARIS DIRECCIÓ ACTUACIONS RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

45.500,00€ 

ADEQUACIÓ  PARC DELS TORRENTS  
 

218.120,00€ 

INSTAL·LACIÓ INFRAESTRUCTURA GENERACIÓ OMBRES FESTES MAJORS DE 
BARRI 

60.000,00€ 

HONORARIS DIRECCIÓ OBRES CASAL CIUTAT DIAGONAL 
 

17.827,00€ 

REINSTAL·LACIÓ PUNT DE CÀRREGA ELÈCTRIC 
 

15.000,00€ 

MILLORES I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 2018 
 

50.000,00€ 

COBERTURA MUR PUJOL I BAUCIS  
 

50.000,00€ 

 
Les noves despeses d’inversió es financen amb:  
 
• Transferències de capital: 
 
 Generalitat – Pla de Barris:     224.420,50 € 
 AMB – Carril bici       200.000,00 € 
 DIPUTACIÓ BCN: Infraestructura comunicacions El Gall 310.656,59 € 
 
Romanent Líquid de Tresoreria obtingut en la liquidació del pressupost de l’exercici 
econòmic de 2017 destinat a Inversions financerament sostenibles: 3.445.537,66 € 
 

 
8.   Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de reconeixement de 

crèdit. 
 

Reconèixer les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats 
exercicis econòmics per un import de 67.930,06 € i imputar les esmentades 
obligacions a les partides pressupostàries corresponents de l’estat de despeses del 
pressupost vigent. 
 
De la totalitat de la despesa reconeguda, 46.681,24€ corresponen a 73 factures 
registrades en l’any 2018, malgrat contenir despeses del passat exercici, i 
20.988,82€ corresponents a 16 factures registrades en l’any 2017 i que contenen 
despeses dels exercicis 2015 i 2016. 
 

 



9. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm. 5, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de 
l’administració municipal en activitats i instal·lacions. 

 
El contingut de les modificacions constitueix una actualització del redactat de 
l'ordenança derivada de les modificacions introduïdes per la Llei de simplificació 
administrativa, així com la introducció d'una nova taxa per a la realització de 
l'informe tècnic de comprovació de la documentació necessària 
per instal·lar establiments no permanents desmuntables (per exemple: atraccions 
infantils, foodtrucks, etc.), tenint aquesta taxa un import de 30 €. 
 
 

 
MOCIONS 

 
10/18.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia 
de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol. 

S’annexa moció 
 
11/18.- Moció del Grup Municipal Ciutadans a l’Ajuntament d’Esplugues de 

Llobregat per a la implementació d’una xarxa WI-FI a determinats espais 
públics. 

S’annexa moció 
 
12/18.- Moció dels Grups Municipals del PSC i ICV-MES-AS de l’Ajuntament 

d’Esplugues de Llobregat en suport a Proactiva Open Arms. 
S’annexa moció 
 
13/18.- Moció dels Grups Municipals de la CUP, ERC-GxE i PDeCAT de 

l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per donar suport als Comitès de 
Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta. 

S’annexa moció 
 
 


