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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MARÇ 
 

  
 

1. Presa de possessió de la Sra. Anna Coll Zabala com a regidora de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

 
2. Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de 

les Dones. 
 

3. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 2/16, corresponent a la sessió 
ordinària de data 17 de febrer de 2016. 

 
4. Informacions de l’Alcaldia. 

 
 

5. Dictamen que proposa donar compte de l’adscripció al règim de 
dedicació parcial d’un càrrec electe. 

 
El regidor Sr. Marcos Sánchez Siles ha comunicat a l’Ajuntament la seva intenció 
d’acollir-se al règim de dedicació parcial. 
 
Aquest règim li correspon en la seva condició de portaveu del grup municipal del 
Partit Popular i en aplicació del vigent Cartipàs municipal. 
 
De la qual cosa es dóna compte al Ple de la Corporació. 
 
 

6. Dictamen que proposa donar compte del  nou canvi de denominació del 
Grup municipal de CiU de l’Ajuntament d’Esplugues. 

 
El portaveu del grup municipal de Convergència i Unió ha comunicat a l’Ajuntament 
el canvi de nom d’aquest grup municipal, que passa a anomenar-se Convergència 
Democràtica de Catalunya - CDC, de la qual cosa es dóna compte al Ple de la 
Corporació. 
 

 
 

 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

7. Dictamen que proposa declarar la procedència de l’alteració del terme 
municipal de Sant Just Desvern amb el municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 

 
Mitjançant acord de Ple de data 29 de juny de 2012 es va incoar expedient de 
delimitació del terme municipal de Sant Just Desvern, es va constituir una Comissió 
per a aquesta tasca i, mitjançant acord plenari de data 21 de novembre d’aquell 
mateix any, es van nomenar els membres que l’havien d’integrar. 
 
En data 4 de desembre de 2013 les comissions de delimitació dels termes 
municipals dels ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, 
juntament amb la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, van signar l’acta de les reunions de les operacions de delimitació de 
terme, on manifestaven la seva voluntat de suspendre la tramitació de l’expedient de 
delimitació dels termes municipals i d’iniciar un expedient d’alteració de la línia de 
terme entre ambdós municipis per tal d’adaptar-la a la realitat geogràfica, urbanística 
i cadastral del moment. En aquest sentit, van acordar proposta de nova línia de 
delimitació, que es recull a l’annex de l’acta esmentada. 
 
Simultàniament, es va sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 
60 dies, i a l’informe dels ens locals afectats que no l’havien promogut, notificant 
l’acord a la Direcció General de l’Administració Local, a la Comissió de Delimitació 
Territorial de Catalunya, a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, a l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i a la Diputació de Barcelona. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,  en sessió plenària 21 de maig de 2014, va 
acordar concórrer a la incoació de l’expedient d’alteració del terme municipal i 
informar favorablement la memòria justificativa redactada i aprovada per 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
 
Atès que s’ha procedit a la tramitació i s’han emès els informes preceptius 
corresponents. 
 
Es proposa, en resum al Ple: 
 
Acordar la procedència de l’alteració del terme municipal d’Esplugues de Llobregat 
amb el municipi de Sant Just Desvern d’acord amb la memòria justificativa que 
consta a l’expedient. 
 
 
 
 



8. Dictamen que proposa l’autorització de l’alienació de l’habitatge de 
promoció pública de Can Vidalet, situat al carrer molí, núm. 34, escala A, 
2n 3a, d’aquesta població. 

 
La persona propietària de l’habitatge de promoció municipal del carrer Molí núm. 34, 
escala A, 2n 3a, i de la plaça d’aparcament núm. 13, va notificar a aquest 
Ajuntament la seva intenció de transmetre el seu habitatge donant compliment al que 
es preveia a l’escriptura pública de compravenda.  
 
Una vegada comprovat que la persona adquirent reuneix els requisits per adquirir 
aquest habitatge, i que ha reconegut de forma gratuïta a favor de l’Ajuntament el dret 
preferent de tempteig i retracte amb les mateixes característiques que les existents 
sobre aquest habitatge. 

Es proposa, en resum,  al Ple: 
 
Autoritzar l’alienació de l’habitatge de promoció municipal emplaçat al carrer Molí 
núm. 34, escala A, 2n 3a, i la plaça d’aparcament núm. 13 vinculada a aquest 
habitatge. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 
 

9. Dictamen que proposta l’aprovació del Codi de Bon Govern de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

 
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, posa de manifest que una societat democràtica i la necessitat que els 
interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que 
el capteniment dels servidors públics, especialment els alts càrrecs, s’ajusti a uns 
paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests principis. 
 
Amb aquesta finalitat la Llei estableix els principis de bon govern que ho han de fer 
possible, els quals han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona 
conducta.  
 
El concepte de bon govern es projecta també sobre els requeriments objectius que 
s’han de donar perquè l’activitat pública es porti a terme en les millors condicions i 
garanteixi uns serveis públics de qualitat.  
 
 
 



En aquest marc s’ha procedit a l’elaboració d’un projecte de  Codi de Bon Govern 
que defineix: 
 

- Els àmbits objectiu i subjectiu de la seva aplicació, 
- Els principis d’actuació, les mesures de bon govern, 
- Els compromisos ètics en matèria de conflictes d’interessos,  
- El règim d’incompatibilitats, les declaracions d’activitats i béns i retribucions, 
- Les mesures relatives a la gestió de les assignacions als grups municipals.  

 
Completen el Codi les disposicions sobre el seu desenvolupament, compliment, 
seguiment i difusió a la ciutadania. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple de forma resumida, el següent: 

Primer.- Aprovar el Codi de Bon Govern del nostre Ajuntament. 

Segon.- Crear la Comissió de seguiment del Codi de Bon Govern, en la forma, 
funcions i composició establertes en el propi Codi. 

Tercer.-  Fer públic el present acord, el text íntegre del Codi de Bon Govern de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i el canal de comunicació electrònica 
“bongovern@esplugues.cat”, mitjançant la seva incorporació a la Seu Electrònica 
municipal, Portal de la Transparència, web municipal, tauler d’anuncis electrònic i 
revista municipal El Pont d’Esplugues.  

 

10. Dictamen que proposa la modificació puntual de l’acord de creació del 
Consell de Mitjans de Comunicació Públics Locals. 

 
El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues, en sessió de data 20 de març de 2013, va 
acordar crear l’òrgan complementari de l’Ajuntament d’Esplugues denominat  
“Consell de Mitjans de Comunicació Públics Locals” i, entre d’altres coses, va establir 
la seva composició. 
 
En l’actualitat l’estructura representativa i el nombre de grups municipals ha variat i 
es fa palesa la necessitat de modificar la composició d’aquesta Comissió, als efectes 
de garantir la presència i participació de la totalitat de grups municipals. 
Es proposa al Ple, bàsicament:  
 
Aprovar la modificació de la composició del “Consell de Mitjans de Comunicació 
Públics Locals”, que quedarà com segueix: 
 

a) President/ta:  Alcalde/alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui. 
b) Vocals: Una persona electa designada per cada grup polític amb 

representació al Ple de la Corporació. 



c) Actuarà com a secretari, el de la Corporació  o funcionari/ària lletrat/da en qui 
delegui, que assistirà a les sessions amb veu, però sense vot. 

 
Als efectes de garantir la correcta aplicació de la representativitat que cada grup 
polític municipal, en proporció a la representativitat que li correspon en el Ple de 
l’Ajuntament, el vot de cada membre serà ponderat en relació amb dita 
representativitat. 
 
En la resta de disposicions es manté el contingut donat per l’acord de creació del 
Consell. 
 
 

11. Dictamen que proposa donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 
601/2016, d’aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de 
l’exercici 2015. 

 
Es proposa donar compte del Decret núm. 601 de 29 de febrer de 2016, relatiu a 
l’aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2015. 
 
Els aspectes més rellevants de la liquidació són: 
 
- Resultat pressupostari ajustat: 4.607.212,42 €. 
 
- Romanent de tresoreria:  12.287.691,48 €, dels quals 2.224.359,40 € 

corresponen a romanent de tresoreria afectat; 3.557.305,58 € a provisió per 
saldos de dubtós cobrament i 6.506.026,50 € a romanent de tresoreria per a 
despesa general.  

 
- Estabilitat Pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes: 

S’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de  
finançament de 5.624.494,98 €. 

 
- Sostenibilitat Financera: El volum de deute viu a 31-12-2015 és de 

20.093.897,65 €, que representa un 49,79 % dels ingressos ordinaris del 2015, 
augmentant fins el 56,32 % si es considera l’aval que l’Ajuntament va constituir.  
 
D’altra banda, la Corporació ha disminuït el seu endeutament net amb entitats 
financeres durant l’exercici 2015 en 1.988.456,45 €.  

 
- Regla de despesa: L’augment de la despesa computable a l’exercici 2015 ha 

estat del 3,39%, superant el límit de l’1,3% que estableix la normativa, com a 
conseqüència de l’execució de sentencies judicials dictades durant l’exercici 
2015 i del pagament parcial de la paga extraordinària, corresponent al mes de 
desembre de 2012, al personal municipal. 

 



- Drets de difícil o impossible recaptació: 3.557.305,58 € per aplicació dels criteris 
establerts pel Ple Municipal de 18 de febrer de 2015. Els drets de difícil o 
impossible recaptació importen 3.557.305,58 €. 

 
Per últim, es dóna compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions 
financerament sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen. 
 
 
 

12. Dictamen que proposa l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer 
 

 
Aprovar un Pla Econòmic Financer que regularitza,  en l’exercici econòmic de 2016, 
la situació pressupostària d’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2015,  com a conseqüència de l’execució de sentències 
judicials dictades durant l’exercici 2015 i del pagament parcial de la paga 
extraordinària, corresponent al mes de desembre de 2012, al personal municipal. 
 
Les mesures que contempla aquest Pla Econòmic Financer coincideixen amb les 
que conté el pressupost municipal per a l’exercici econòmic de 2016, aprovat en 
sessió plenària de data 18 de novembre de 2015, i que compleix amb els criteris de 
la Regla de la Despesa. 
 
 
 

13. Dictamen que proposa el reconeixement d’obligacions derivades de 
despeses realitzades en passats exercicis econòmics. 

 
 
Reconèixer les obligacions derivades de tres factures per un import total de  
27.952,42 €, corresponents a despeses realitzades en passats exercicis econòmics, 
registrades amb anterioritat al 31 de desembre de 2015, i que no van ser aprovades 
abans del tancament de l’exercici per falta de consignació pressupostària suficient. 
 
Reconèixer les obligacions derivades de 52 factures per un import total de 
45.394,99 €, que han tingut entrada en el registre de factures de l’Ajuntament amb 
posterioritat al 31 de desembre de 2015, data del tancament comptable de l’exercici, 
per la qual cosa, malgrat contenir despeses del passat exercici, caldrà imputar-les al 
pressupost de 2016. 
 
Imputar l’import de les esmentades obligacions a les partides pressupostàries 
corresponents a l’estat de despeses del pressupost vigent.  
 
 
 



14. Dictamen que proposa donar compte del decret de l’Alcaldia per a 
l’acomiadament disciplinari d’una treballadora municipal. 

 
 

- DECRET 452: 
 
Amb data 22 de febrer de 2016, va causar baixa una treballadora d’aquest 
Ajuntament per acomiadament disciplinari, com a conseqüència d’un incompliment 
greu de contracte.  

 

15. Dictamen que proposa donar compte de decrets d’Alcaldia en matèria de 
personal 

 
 

- DECRET 456: 
  
Per Decret de l’Alcaldia es va resoldre el nomenament interí d’un subaltern de la 
plantilla de funcionaris, amb efectes 1 de març de 2016, adscrit al lloc de treball 
d’auxiliar de serveis, per atendre els serveis del Col·legi Prat de la Riba, atès el 
trasllat d’un altre treballador que ha passat a prestar serveis a la Casa Consistorial 
per cobrir una recent baixa per jubilació. 
  
La persona nomenada ocupava un lloc preferent per ordre de puntuació a la borsa 
de treball formalitzada en el seu dia. 
 
 

- DECRET 497: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en data 17 de febrer de 2016, va aprovar declarar extingit el 
contracte de concessió d’obra pública a realitzar en una porció de la finca de 
propietat municipal situada al carrer de la Riba, núm. 36, per a la construcció i 
explotació de l’Edifici Baronda. 
 
Aquest edifici, així  com les seves instal·lacions i la resta de béns als quals es 
refereix l’esmentat acord plenari, requereixen d’una assistència diària i permanent 
que no pot ser assumida amb els recursos de personal amb què compta la 
Corporació. 

Per garantir de forma inajornable la seva custòdia i manteniment bàsic, des del dia 
19 de febrer de 2016, data en què va passar a plena possessió de l’Ajuntament, es 
va resoldre nomenar com a subaltern interí el treballador que ja prestava serveis en 
l’esmentat edifici, que per la seva experiència coneix en profunditat els diferents 
sistemes integrats en el mateix.  
 



MOCIONS 
 

7/16.-  Moció que presenta el grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat sobre la millora de la xarxa unificada de 
transport públic. 

S’annexa moció. 

 
8/16.-  Moció que presenta el grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament 

d’Esplugues de Llobregat sobre el servei de rodalies de Catalunya.  

S’annexa moció. 

 
9/16.-  Moció dels grups municipals de Ciutadans i Partit Popular de 

l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat per reclamar el pagament del 
deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de 
Esplugues. 

S’annexa moció. 

 
10/16.- Moció del grup municipal del PSC, per l'adhesió de l'ajuntament 

d'Esplugues de Llobregat a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de 
dones, nenes i nens destinat a la prostitució, per fer del nostre 
municipi un espai lliure de trata. 

S’annexa moció. 

 
 

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 

1/16.-  Proposició ciutadana presentada pel Sr. José Manuel Macía Ojea en 
nom de persones usuàries del CEM La Plana sobre els nous preus del 
CEM La Plana 

 
S’annexa proposició. 
 
 


