
Pl. 10/17 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI OCTUBRE 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 9/17, corresponent a la sessió 
ordinària de data 20 de setembre de 2017. 
 

2. Informacions de l’Alcaldia. 
 

3. Dictamen que proposa donar compte de decrets d’Alcaldia en matèria de 
delegacions de competències. 
 

4. Dictamen que proposa la modificació dels nomenaments com a 
representant de la corporació en òrgans col·legiats recaiguts en un 
membre de la corporació.  
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació del Pla 
General Metropolità  per a l’ús d’aparcament al subsòl de zones verdes, 
a Esplugues de Llobregat.  
 

Davant la problemàtica sorgida per la creixent mobilitat de persones, vehicles i 
mercaderies i els problemes que se’n deriven, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
pretén establir una planificació que pugui resoldre la manca d’estacionament 
detectada en determinades zones de la ciutat, per a la qual cosa es proposa facilitar 
la construcció de nous aparcaments municipals sota sòl de domini públic qualificat 
com a zona verda en un total de 14 emplaçaments concrets distribuïts per la ciutat. 
 
Es tracta d’un document redactat pels Serveis tècnics municipals, i la proposta que 
s’eleva al Ple és la d’aprovació inicial. 
 
 

6. Dictamen que proposa requerir la constitució de la garantia definitiva i la 
presentació de la documentació justificativa de trobar-se al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en relació 
amb l’expedient de la concessió administrativa del Mercat de Can 
Vidalet. 
 

El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió del 15 de febrer de 2017, va acordar iniciar 
la tramitació del procediment per a l’atorgament d’una concessió administrativa per a 
utilització privativa del domini públic en relació amb l’espai destinat a supermercat, i a 
aparcament en soterrani, de l’edificació que s’ha de construir sobre la finca de domini 
públic situada al carrer Verge de la Mercè, núm. 72-80, d’aquesta ciutat, per ser 
destinada en part al Mercat Municipal de Can Vidalet. 
 



Una vegada valorada la proposta d’avantprojecte presentada en el concurs, per un 
Comitè d’Experts designat i constituït a l’efecte, es proposa al Ple requerir a 
l’empresa que presenti la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons les previsions dels plecs de 
condicions administratives, i dipositi en la Tresoreria municipal la fiança definitiva 
prevista als plecs, i delegar a la Junta de Govern la verificació del compliment 
d’aquest requeriment, i l’adjudicació, en compliment dels plecs. 
 
 

7. Dictamen que proposa requerir la constitució de la garantia definitiva i la 
presentació de la documentació justificativa de trobar-se al corrent de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en relació 
amb l’expedient de la concessió administrativa del Mercat la Plana. 

 
El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió del 15 de febrer de 2017, va acordar iniciar 
la tramitació del procediment per a l’atorgament d’una concessió administrativa per a 
utilització privativa del domini públic en relació amb l’espai destinat a supermercat, i a 
aparcament en soterrani, de l’edificació que s’ha de construir sobre la finca de domini 
públic, situada l'Avinguda de Cornellà núm. 79-89, cantonada carrer Carme núm. 2-
18, d’aquesta ciutat, per ser destinada en part al Mercat Municipal de La Plana. 
 
Una vegada valorada la proposta d’avantprojecte presentada en el concurs, per un 
Comitè d’Experts designat i constituït a l’efecte, es proposa al Ple requerir a 
l’empresa que presenti la documentació acreditativa del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons les previsions dels plecs de 
condicions administratives, i dipositi en la Tresoreria municipal la fiança definitiva 
prevista als plecs, i delegar a la Junta de Govern la verificació del compliment 
d’aquest requeriment, i l’adjudicació, en compliment dels plecs. 
 
 

8. Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de contractació de 
recollida de residus i neteja viària. 
 

L’actual contracte del servei de recollida de residus i neteja viària a Esplugues de 
Llobregat es troba prorrogat com a màxim fins el dia 31 de gener de 2018. 
 
Resulta preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir el nou contracte, el qual presenta la 
particularitat de declarar expressament la seva despesa com a tramitació anticipada 
per un import màxim total de 13.995.867,36.-€ (IVA inclòs), amb una duració inicial 
de quatre anys. 
 
La distribució anual de la despesa màxima d’aquesta contractació seria la següent: 
 

- Exercici 2018: import de 2.994.749,75.-€ (IVA inclòs). 
- Exercici 2019: import de 3.555.913,25.-€ (IVA inclòs). 
- Exercici 2020: import de 3.557.654,06.-€ (IVA inclòs). 
- Exercici 2021: import de 3.588.040,48.-€ (IVA inclòs). 
- Exercici 2022: import de 299.509,82.-€ (IVA inclòs). 



 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord de declarar expressament la 
despesa de l’expedient de contractació del servei de recollida de residus i neteja 
viària com a tramitació anticipada, aprovar l’expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada i aprovar 
els plecs de condicions econòmiques, administratives i tècniques. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

 
9. Dictamen que proposa aprovar expedient de modificació de crèdits del 

pressupost municipal en vigor. 
 
Es proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal en vigor per tal d’habilitar consignació pressupostària per atendre les 
despeses derivades de l’extinció del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació de l’edifici La Baronda, per import de 6.500.000,00 €, segons 
la normativa reguladora de l’esmentada extinció. 
 
Aquesta despesa es finança mitjançant l’aplicació de part del romanent líquid de 
tresoreria per a despesa general obtinguda en la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016, fins un import de 6.263.804,82 € i la resta equivalent a 236.195,18 € 
a través de baixes de crèdit disponible en les partides destinades a despeses de 
càrregues financeres que s’estima no serà necessari utilitzar. 
 

 
10. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1, 

reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
L'Ordenança s'actualitza amb les modificacions introduïdes per la Llei de 
simplificació administrava, que afecta la normativa urbanística. Aquests canvis 
consisteixen fonamentalment a actualitzar el règim de la declaració responsable i 
comunicació prèvia així com adaptar-se a les modificacions realitzades en matèria 
d'urbanisme. 
 
 

11. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 8, 
reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

 
S'individualitza la taxa per l'ocupació de la via pública amb expositors de fruita i 
hortalisses, flors i altres similars. 
 
 



12.  Dictamen que proposa la modificació de l’annex a l'Ordenança fiscal 
núm. 12, reguladora de preus públics, epígrafs I.- serveis esportius i II –
instal·lacions esportives Complex Esportiu Municipal La Plana. 
 

 
1.- Aprovar l'increment dels preus públics dels serveis esportius del CEM La Plana 
d'acord amb l' IPC (increment de l'1,8 % en tots els preus). 
 
2.- Aprovar l'increment addicional de 0,50 € amb les següents modalitats d'accés o 
serveis esportius: 
a) Abonament total adult (resident) 
b) Abonament total beneficiari adult (resident) 
 
3.- Aprovar l'increment addicional de 3,00 € amb les modalitats d'accés serveis 
esportius: 
a) Abonament total adult (no resident) 
b) Abonament total beneficiari adult (no resident). 

 
 

13. Dictamen que proposa l’aprovació del sostre màxim del sistema 
d'incentiu al rendiment.  

 
L’aprovació del sostre màxim aplicable al sistema d'incentivació, es tracta de 
l'actualització del màxim de despesa en aquest concepte. 
 
L'actualització és necessària tenint en compte els canvis retributius derivats de les 
previsions de les lleis pressupostàries. S'ha de modificar per poder fer viable el 
pagament del sistema. 
 
 

14. Dictamen que proposa l’aprovació de la massa salarial laboral de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat corresponent a l’exercici 2017. 

 
L’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament, d’import 
4.539.428,57€, és per aplicació directa de LRSAL, que inclou també les entitats 
Fundació Privada  ASPROSEAT PROA ESPLUGUES i de la Societat Municipal 
Mixta de Promoció i Serveis de Esplugues SA, PROGESER. 
 
No es va aprovar a principis d’any, donat que  els Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2017 van ser aprovats el 27 de juny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 

 
15. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni biennal (2017-2018) de 

col·laboració entre diferents ajuntaments amb motiu de l’organització 
del IX Premi Literari Delta. 

 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat participa amb els Ajuntaments d’Abrera, 
Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, 
Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels 
Horts i Viladecans, en l’organització de la 9a edició del Premi Literari Delta narrativa 
escrita per a Dones, així com de la publicació i presentació de l’obra guanyadora.  
 
El Premi Delta s’organitza amb l’objectiu de donar suport i reconeixement a la 
creació artística de les dones i fomentar la seva participació al món literari. 
 
Entre tots els ajuntaments es contrau una despesa per cada exercici fins a la 
quantitat màxima de 15.470 €. L’aportació que correspon a l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat és de 1.590 € per a l’exercici 2017 i de 1.590 € per a l’exercici 2018. 
 
Es proposa al Ple municipal: 
 

- Aprovar el text del conveni biennal (2017-2018) de col·laboració entre 
diferents ajuntaments amb motiu de l’organització del IX Premi Literari Delta 
narrativa escrita per a Dones. 
 

 
MOCIONS 

 

25-17 Moció del grup municipal C's per adaptar els parcs infantils per a infants 
amb diversitat funcional. 

S’annexa moció. 
 

26-17 Moció del grup municipal PDeCAT de condemna a la repressió policial de 
l'1 d'octubre. 

S’annexa moció. 
 

27-17 Moció del grup municipal PP per la convivència i la democràcia. 

S’annexa moció. 
 
 



28-17 Moció del grup municipal ICV-MES-AS de rebuig a la repressió contra la 
ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític. 

S’annexa moció. 
 

29-17 Moció del grup municipal PSC de condemna a la repressió policial de l'1 
d'octubre. 

S’annexa moció. 
 

30-17 Moció del grup municipal C’s en defensa dels veïns afectats per 
ocupacions especulatives i incíviques. 

S’annexa moció. 


