
Pl. 10/22 
 
 
 

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 9/22, corresponent a la sessió 
ordinària de data 19 d’octubre de 2022. 
 

5. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
6. Dictamen que proposa l’aprovació de l’exercici de l’activitat 

econòmica de comercialització, producció, explotació, manteniment 
i serveis complementaris relacionats amb la generació pública 
d’energia. 

 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 16 de març de 2022 va prendre en 
consideració la Memòria justificativa de l’exercici d’aquesta activitat econòmica 
i,  acte seguit, es va procedir a sotmetre la Memòria a informació pública i a 
recavar els informes preceptius sobre inexistència de duplicitats i 
sobre  sostenibilitat financera, a través dels departaments competents de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
Durant el termini d’informació pública no es van formular al·legacions ni 
reclamacions i els informes sol·licitats han estat emesos en sentit favorable a la 
iniciativa municipal. 
  
En conseqüència es proposa al Ple, resumidament, el següent: 
  
− Aprovar l’exercici d’aquesta activitat econòmica, en règim de lliure 

concurrència i gestió directa mitjançant Societat mercantil de capital cent per 
cent públic participat per diverses Corporacions Locals. 
 



− Aprovar la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el capital 
social de l’empresa Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA), 
mitjançant l’adquisició de 30 accions, amb un valor total de 10.427,10 €. 

 
− Aprovar i fer propis els Estatuts de l’empresa TERSA. 

 
− Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al Pacte de 

socis. 
 

 
7. Dictamen que proposa l’aprovació de l’inici de l’expedient i del plec 

de condicions regulador de la concessió d’ús privatiu del domini 
públic de part del subsol de la zona verda situada entre l’avinguda 
d’Ahrensburg, Jacint Esteva Fontanet i Països Catalans, per a la 
construcció d’un aparcament. 

 
Es proposa al Ple declarar la conveniència i oportunitat d’iniciar un procediment 
per a l’atorgament directe d’una concessió administrativa, per a la utilització 
privativa d’una porció del subsol de la parcel·la municipal situada entre l’Av. 
d’Ahrensburg, Jacint Esteva Fontanet i Països Catalans, qualificada com a zona 
verda pel planejament vigent, amb destí a aparcament privatiu, a l’empara i 
compliment de les determinacions del mateix planejament urbanístic d’aplicació, 
i d’acord amb els plecs reguladors i els informes justificatius que consten a 
l’expedient. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 

 
8. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pressupost General per 

a l’exercici econòmic 2023.  
 
S’ha confeccionat el pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
econòmic 2023, segons el que determinen els arts. 162 i següents del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, arts. 18 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i Llei 18/2001 de 12 de desembre, General d’Estabilitat 
Pressupostària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un cop examinada tota la documentació que integra l’expedient i els informes de 
l’Interventor que l’acompanyen, es proposa: 
 

1. Aprovar, inicialment, el pressupost general d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici econòmic de 2023, segons el detall següent: 
 

 INGRESSOS PER CAPÍTOLS  
   

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 
Capítol I Impostos directes 22.189.000,00 
Capítol II Impostos indirectes 1.750.000,00 
Capítol III Taxes i altres ingressos 4.172.485,00 
Capítol IV Transferències corrents 20.316.365,10 
Capítol V Ingressos patrimonials 607.010,00 
Capítol VII Transferències de capital 141.000,00 
Capítol IX Passius financers 2.278.700,00 

 TOTAL INGRESSOS 51.454.560,10 
 
 

 DESPESES PER CAPÍTOLS  

   
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 
Capítol I Despeses de personal 19.246.168,06 

Capítol II Despeses en béns corrents i 
serveis 20.710.911,97 

Capítol III Despeses financeres 515.000,00 
Capítol IV Transferències corrents 6.284.080,07 
Capítol VI Inversions reals 2.357.684,00 
Capítol VII Transferències de capital 62.016,00 
Capítol IX Passius financers 2.278.700,00 

 TOTAL DESPESES 51.454.560,10 
 

2. Aprovar les bases d’execució de l’esmentat pressupost, que tindran la 
mateixa vigència que el propi pressupost o la seva pròrroga legal, si fos 
necessari. 
 

3. Aprovar el Pla d’Inversions per a l’exercici econòmic 2023 i el seu 
corresponent programa financer.  
 

4. Aprovar l’annex de personal per a l’exercici 2023 acompanyat de les 
retribucions bàsiques i complementàries (complement de destí i 
complement específic) de cadascun d’ells, a la vegada que l’import global 
destinat a incentiu de productivitat i gratificacions.  
 



5. Aprovar el programa anual d’actuació de la Societat Municipal Mixta de 
Promoció i Gestió d’Esplugues, S.A. “PROGESER” i el pressupost de la 
Fundació Privada ASPROSEAT PROA ESPLUGUES.  
 

6. Exposar al públic el pressupost inicialment aprovat, segons el que estipula 
l’article 169 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Transcorregut 
el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap 
reclamació, el pressupost s’entendrà definitivament aprovat sense 
necessitat de nou acord plenari.  
 

7. Trametre l’expedient complet a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya, segons determina l’art. 169.4 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
 

9. Dictamen que proposa l’aprovació de la Plantilla de personal i de la 
Relació de Llocs de Treball, exercici 2023. 
 

Aprovar la plantilla orgànica del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, corresponent a l’exercici 2023, que s’adjunta com 
Annex I.  
 
Aprovar la Relació de Llocs de Treball, que inclou tots els reservats a la Plantilla 
municipal, així com es imports del Complement Específic (personal funcionari) o 
Plus Lloc de Treball (personal laboral), de cadascun d’ells, que s’adjunta com 
Annex II; fent constar que estaran subjectes als increments retributius previstos 
a les Lleis pressupostàries que resultin d’aplicació. 
L’aprovació definitiva d’aquesta proposta queda supeditada a l’aprovació del 
Pressupost Municipal per a l’exercici 2023.  
 
 

10. Dictamen que dona compte de l'estat d'execució del tercer trimestre 
de l’exercici 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 30 de 
setembre de 2022 
 
Execució dels ingressos  
 
• S’ha liquidat un 68 % de la previsió definitiva estimada a final de l'exercici, del 
qual s’ha recaptat el 70,64%.  
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 104,10% de la previsió definitiva 
estimada a final de l'exercici, del quals s’ha recaptat el 68,49%.  
 
 



 
 
Execució de les despeses  
 
• S’ha reconegut un 47,29% d’obligacions respecte a l'estimació de crèdits 
definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat un 96,60%.  
 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 51,61% d’obligacions respecte 
a l'estimació de crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 
99,20%.  
 
• S’ha reconegut un 40,11% de la despesa d’inversions respecte a l'estimació de 
crèdits definitius a final de l'exercici, del qual s’ha pagat el 89,89 %.  
 
Execució pressupost d’exercicis tancats  
 
• El 94,32% de les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis 
tancats s’han pagat fins al 30 de setembre.  
 
• El 22,05% 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 2022, ascendeixen a 
40.276.883,71 €.  
 
Endeutament  
 
A 30 de setembre de 2022, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 
15.490.127,36 €, que representa un 31,99% dels drets reconeguts nets corrents 
liquidats en l’exercici 2021, molt inferior a allò contemplat per la normativa en 
vigor per autoritzar nou endeutament.  
 
 

11. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre 
morositat corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022. 

 
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: 32,67dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al tercer trimestre: 1.512 
- Total import de pagaments realitzats al tercer trimestre: 4.370.457,37€ 
 

 
 
 



 
12. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de 

pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 
2022. 

 
El període mitjà de pagament del tercer trimestre de l’exercici 2022 s’ha elaborat 
introduint un canvi metodològic per adequar el sistema de càlcul a la interpretació 
majoritària del contingut de l’art. 5 del RD 1040/2017 de 22 de desembre i poder 
comparar en terminis homogenis la xifra del PMP de l’Ajuntament amb la d’altres 
Ens Locals. 
 
En conseqüència, s’ha pres com a data inicial del període de pagament la data 
d’aprovació de la factura per l’òrgan competent, en lloc de la data d’entrada en 
el registre de factures que s’ha utilitzat en els períodes anteriors.  
 
Per tot l’exposat, 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 2022 de 6,91 dies. 
 
 

13. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’una 
funcionària per a l’exercici d’una activitat privada. 

 
Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la funcionària de carrera que ocupa el 
lloc de treball d’auxiliar de serveis en categoria de subalterna, per exercir una 
segona activitat en el sector privat, per entendre que en les condicions 
compromeses d’exercici no s'impedirà o menyscabarà l'estricte compliment dels 
seus deures i no resta compromesa la seva imparcialitat i independència. 
En cas que les condicions anteriors siguin desateses en qualsevol moment, 
l’autorització restaria sense efectes, sense perjudici de les responsabilitats que 
es podrien derivar. 
 

14. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un 
funcionari per a l’exercici d’una activitat privada. 

 
Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel funcionari que ocupa el lloc de director 
del servei de la Policia Local, per exercir l’activitat de formador en l’àmbit de la 
Policia i la criminologia a universitats o altres administracions de formació, per 
entendre que en les condicions compromeses d’exercici no s'impedirà o 
menyscabarà l'estricte compliment dels seus deures i no resta compromesa la 
seva imparcialitat i independència. 
En cas que les condicions anteriors siguin desateses en qualsevol moment, 
l’autorització restaria sense efectes, sense perjudici de les responsabilitats que 
es podrien derivar. 
 
 
 



15. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de la 
parada 16 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”. 
  
Una de les condicions que es recollia per poder accedir al nou mercat era la 
presentació d’un projecte individualitzat de cadascuna de les parades. 
  
El titular de la parada 16 va presentar incorrectament el projecte. Es va demanar 
l’esmena del mateix sense rebre resposta fins a la data. 
  
Es proposa revocar els drets concessionals i declarar l’extinció de la concessió 
administrativa de la parada 16 del nou Mercat Municipal de Can Vidalet. 
  
 

16. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de les 
parades 14 i 15 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”. 
  
Una de les condicions que es recollia per poder accedir al nou mercat era la 
presentació d’un projecte individualitzat de cadascuna de les parades. 
  
El titular de les parades 14 i 15 va presentar incorrectament el projecte. Es va 
demanar l’esmena del mateix sense rebre resposta fins a la data. 
  
Es proposa revocar els drets concessionals i declarar l’extinció de la concessió 
administrativa de les parades 14 i 15 del nou Mercat Municipal de Can Vidalet. 
  
 

17. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de la 
parada 2 de l’antic mercat municipal de La Plana 

  
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/3331 de data 28/09/2022 es va requerir 
al  titular de drets concessionals sobre la parada 2 de l’antic Mercat Municipal de 
La Plana, als efectes de que en el termini de 10 dies hàbils, comptats des del 
següent dia hàbil al de recepció de la notificació d’aquesta resolució, perquè 
justifiqui davant l’Ajuntament la manca d’activitat de la seva parada. 
 
El titular de la parada no ha presentat cap justificació ni en temps ni forma 
requerida. 
  
Es proposa revocar els drets concessionals i declarar l’extinció de la concessió 
administrativa de la parada 2  de l’antic Mercat Municipal de La Plana. 



 
MOCIONS 

 
21/22.- Moció del Grup Municipal Socialista referent a les aportacions de la 

Generalitat de Catalunya als Consorcis dels espais naturals del 
Baix Llobregat. 

 
(S’annexa moció). 


