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AJUNTAMENT PLE ORDINARI SETEMBRE 
 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta número 7/22, corresponent a la sessió 

ordinària de data 20 de juliol de 2022. 
 

2. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

3. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial 
d’equipaments de l’Escola de Formació Professional al carrer Laureà 
Miró, número 1-5 i el carrer Caquis, número 2-10, promogut per 
Asesoría Techsales SL. 

 
El 29 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local va acordar aprovar inicialment 
el Pla especial de referència, amb la condició que incorporés una sèrie de 
prescripcions. 
 
Tenint en compte que s’ha aportat un document que incorpora les prescripcions 
indicades a l’acord d’aprovació inicial; que compta amb els informes favorables 
de l’Autoritat del Transport Metropolità, i del Departament d’Educació, i que, 
sotmès el document a informació pública, no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions, es proposa al Ple la seva aprovació provisional, i la seva tramesa 
a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, perquè 
sigui aprovat definitivament. 

 
4. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni de col·laboració amb 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la implantació i gestió del 
servei metropolità de bicicleta pública. 
 

Al Pla d’actuació metropolità per al mandat 2019-2023 (PAM 2019-2023), l’AMB 
es compromet a fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als 
desplaçaments diaris, i incrementar-ne el pes com a mode de transport 
sostenible en benefici de la qualitat de l’aire i de la salut de les persones. 
 
El 28 de setembre de 2021, el Consell Metropolità va aprovar l’establiment del 
servei de bicicleta pública; el servei Ambici, amb la voluntat d’abastar tots els 
municipis metropolitans interessats, i comptarà amb un finançament compartit 
entre l’AMB i els ajuntaments que s’hi adhereixin. 
 



L’objecte del servei inclou tant el subministrament i l’operació del servei de la 
bicicleta pública, com el manteniment i redistribució de bicicletes, i qualsevol altre 
aspecte complementari com, per exemple, el trasllat o desmuntatge d’una 
estació i/o de les seves bicicletes. 
 
Es proposa al Ple aprovar el Conveni de referència. 
 

 
5. Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició 

formulat pel senyor regidor i portaveu del Grup Municipal Popular 
contra l’acord del Ple de 20 de juliol de 2022. 

 
El Sr. Marcos Sánchez, regidor i portaveu del Grup Municipal Popular ha formulat 
recurs de reposició contra l’acord plenari, en virtut del qual es va declarar la no 
admissió a tràmit de la seva sol·licitud de declaració de nul·litat de ple dret 
d’actes administratius en relació amb el contracte per a la construcció del 
Complex Social i Esportiu de Can Vidalet. 
  
El recurs es fonamenta, únicament, en la interpretació donada pel Tribunal 
Constitucional al  contingut de l’article 63.1,b) de la Llei de Bases de Règim 
Local, sentència i article que fan referència a la legitimació dels membres de les 
corporacions locals per impugnar determinats actes administratius; legitimació 
que, al seu entendre, no hauria estat considerada en la resolució plenària. 
  
Consta incorporat a l’expedient informe jurídic en què es posa de relleu 
que  l’actuació municipal no ha impedit al Sr. Regidor l’exercici el dret que el 
faculta per a la interposició dels recursos administratius i/o contenciosos 
administratius que estimi procedents, atès que el Sr. Sánchez no ha formulat cap 
recurs contra els actes que ell considera nuls. El que ha fet és sol·licitar de 
l’Ajuntament que revisi aquestes actes, sol·licitud que ha estat valorada en la 
forma i abast que estableix la norma, reconeixent-li el dret a instar l’inici del 
procediment, essent competència del Ple de la Corporació, que no del regidor, 
acordar l’admissió o la no admissió a tràmit de la sol·licitud formulada. 
  
Per la qual cosa, es proposa al Ple: 
  

-       Desestimar íntegrament el recurs de reposició formulat pel Sr. Marcos 
Sánchez, Regidor i Portaveu del Grup Municipal Popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
 

6. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni per a l’establiment 
d’un marc d’associació i de relacions per a l’impuls del projecte 
BioClúster d’Innovació i Salut- Smart Health Community. 

 
Es proposa l’aprovació de la minuta de conveni entre les següents institucions: 
 

− L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,  
− L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,  
− La Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), 
− L’Institut Català de la Salut (Hospital Universitari de Bellvitge),  
− L’Institut Català d’Oncologia, 
− L’Hospital de Sant Joan de Déu, 
− La Universitat de Barcelona. 

 
L’objecte del conveni és l’impuls i consolidació del projecte BioClúster 
d’Innovació i Salut -Smart Health Community (en endavant BCSHC), fruit d’anys 
de col·laboració, i la coordinació per a la sol·licitud d’ajuts destinats a la 
consecució del projecte. 
Els fons Next Generation constitueixen una gran oportunitat per a la posada en 
pràctica del BCSHC a través de la subscripció del corresponent conveni de 
col·laboració entre les entitats signants. Aquest conveni permetrà establir 
l’estructura de governança necessària per a la gestió dels projectes que, en 
relació amb l’objecte del BCSHC, duguin a terme els seus integrants. 
 
Si l’especificitat de la convocatòria així ho requerís, qualsevol entitat signant 
podrà presentar-se individualment o amb altres membres del projecte BCSHC a 
la convocatòria referida. En aquests casos, l’entitat o entitats escolliran el 
mecanisme que considerin més adient pel que fa a la representació, gestió i 
justificació dels fons rebuts. 
 
El  termini de vigència d’aquest conveni és de quatre anys. 
 

 
7. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un 

funcionari per a l’exercici d’una activitat privada.  
 
Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per un  funcionari, en categoria d’agent de 
la Policia Local, per exercir activitats privades, desenvolupant tasques com a 
formador, amb el seu compromís a no modificar la seva jornada laboral i horari 
de treball i a no participar en assumptes en els quals puguin resultar afectats 
interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
 

 



8. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de les 
parades 14 i 15 de l’antic mercat municipal de Can Vidalet. 
 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/2497 de data 28/06/2022 es va requerir al 
titular de drets concessionals sobre les parades 74-75 i 31 de l’antic Mercat 
Municipal de Can Vidalet (Parades 14 i 15 de la Carpa Provisional), als efectes 
que en el termini de deu dies (10) 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 les seves parades. 
 
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 les parades 14 i 15  de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet. 
 

 
9. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals de la 

parada 16 de l’antic mercat municipal de Can Vidalet.  
 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/2496 de data 28/06/2022 es va requerir al 
titular de drets concessionals sobre la parada 16 de la Carpa Provisional del 
Mercat Municipal de Can Vidalet als efectes que en el termini de deu dies (10) 
hàbils, comptats des del següent dia hàbil al de recepció de la notificació 
d’aquesta resolució, justifiqués davant l’Ajuntament la manca d’activitat de la 
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 8 de l’antic Mercat Municipal de La Plana.  
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 
 

10. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte de 
concessió del servei de gestió de l’Escola bressol la Mainada, per al 
suport d’infants amb necessitats especials. 

 
S'augmenta  el  pressupost del contracte per tal d'incorporar personal de 
reforç  per atendre a infants amb necessitats especials mitjançant modificació 
contractual. 
 
 
 



11. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte de 
concessió del servei de gestió de l’Escola bressol Montserrat, per al 
suport d’infants amb necessitats especials. 

 
S'augmenta  el  pressupost del contracte per tal d'incorporar  personal  de reforç 
per atendre a infants amb necessitats especials mitjançant modificació 
contractual. 
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  
 

12. Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici  econòmic 2021. 

 
Es proposa l’aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici econòmic de 2021, informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes en sessió celebrada el 13 de juliol de 2022 i dels criteris comptables 
que determinen la seva elaboració.  
 
L’objectiu del compte general és donar una imatge fidel i completa de la situació 
economicopatrimonial de l’Ajuntament, a 31 de desembre de 2021.  
 
Els principals estats comptables són el compte de resultats 
economicopatrimonials i el balanç.  
 
El compte de resultats economicopatrimonials de l’exercici es desglossa en:  
 
a).- Resultat de la gestió ordinària: 10.136.051,81 €  
b).- Resultat d’altres partides no ordinàries: 137.959,15 €  
c).- Resultat de les operacions financeres: 1.165.401,18 €  
 
RESULTAT TOTAL DE L’EXERCICI: 12.143.816,45 €  
 
El balanç a 31 de desembre de 2021 presenta un actiu total de 173.299.989,69€, 
dividit entre actiu no corrent per un import de 131.593.3709,96 €, que recull 
l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix a 41.706.279,73 €, que 
agrupa els fons líquids de tresoreria, per import de 37.993.680,81 € i els deutors 
a curt termini, per import de 3.712.598,92 €.  
 
El passiu importa un total de 24.953.071,87 €, subdividit en passiu no corrent 
(13.052.142,58 €) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu 
corrent, que conté els deutes a un termini inferior a l’any (11.034.216,29 €).  
 
El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, 
ascendeix a 149.213.630,80 € a 31 de desembre de 2021.  
 
L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament 
es troba completament finançat amb recursos propis i que existeix un fons de 
maniobra (diferència entre actiu corrent i passiu corrent) de 30.672.063,44 €, que 



representa un 377,97% del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 

 
13. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre 

de 2021 de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de 
Servicios de Esplugues de Llobregat, SA. 
 

S’informa al Ple Municipal del resultat comptable de l’exercici 2021 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, SA”. 
 
A 31 de desembre de 2021 el compte de resultats de la societat presenta un 
resultat positiu de 90.182,76 €.  
 
Respecte al balanç a 31 de desembre de 2021, l’actiu totalitza la quantitat de 
2.050.341,14 €, el passiu 292.514,11 € i el patrimoni net 1.757.827,03 €. 
 

 
14. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre 

de 2021 de la Fundació Asproseat Proa Esplugues. 
 

S’informa al Ple Municipal del resultat comptable de l’exercici 2021 de la 
Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, que han estat aprovats pel 
Patronat de l’esmentada institució i auditats per Busquets Estudi Jurídic. 
 
A 31 de desembre de 2021 el compte de resultats de la societat presenta un 
resultat positiu de 120.175,73 €.  
 
Respecte al balanç a 31 de desembre de 2021, l’actiu totalitza la quantitat de 
1.303.870,96 €, el passiu 251.011,49 € i el patrimoni net 1.052.859,47 €. 
 
 
 

MOCIONS 
 

 
16/22.- Moció del Grup Municipal Republicà, que recull la iniciativa política 

de Junts per Catalunya, per a la preservació i millora del Parc 
Natural de Collserola. 

 
(S’annexa moció). 
 
17/22.- Moció del Grup Municipal d’Esplugues En Comú Podem en defensa 

d’una formació professional digna i de qualitat i per garantir-ne 
l’accés a tot l’alumnat. 

 
(S’annexa moció). 


