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Pl. 8/16 
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT PLE ORDINARI JULIOL 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 6/16, corresponent a la sessió 
extraordinària de data 30 de maig de 2016, i núm. 7/16, corresponent a la 
sessió ordinària de data 15 de juny de 2016. 

 
 
2. Informacions de l’Alcaldia. 

 
 
3. Dictamen que proposa donar compte de l’adscripció al règim de dedicació 

parcial de càrrec electe. 
 
Desprès de la seva presa de possessió com a regidora d'aquest Ajuntament i de 
comunicar que assoleix la condició de portaveu del seu grup municipal, la Sra. 
Estefanía Zafra, ha manifestat que s'acull al règim de dedicació parcial, en 
aplicació del vigent Cartipàs municipal. 
 
De la qual cosa es dóna compte al Ple de la Corporació. 
 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
 
4. Dictamen que proposa l’aprovació d’una pròrroga del contracte del Servei 

de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes. 
 

 
- El 20 de juliol de 2011, el Ple acorda adjudicar a l’empresa  URBASER, SA, el 

contracte del servei de conservació, manteniment i vigilància de les zones 
verdes urbanes d’esplugues, per import total d’1.045.169,48 €, IVA 
inclòs/anuals, (d’1/09/2011 fins el 31/08/2015). 

 
- El 18 de desembre de 2013, i el 17 de desembre de 2014, el Ple acorda 

aprovar les revisions de preus. 
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- El 20 de maig de 2015, el Ple va aprovar la pròrroga d’aquest contracte (de 
l’1/09/2015 i al 31/08/2016, i l’aplicació de millores (un equip per al 
manteniment de les fonts ornamentals i un equip per al tractament de 
plagues de les palmàcies. El preu del contracte per un import total de 
1.100.323,08.-€, IVA inclòs, anual. 

 
- El 7 de juliol de 2016, l’empresa URBASER, S.A. sol·licita la pròrroga del 

contracte per un any més. 
 

- Els Serveis Tècnics municipals han emès informe que proposa el següent: 
 

 L’aprovació de la pròrroga d’un any.  
 La modificació del contracte en el següent sentit: 

• L’aplicació nou servei: prova pilot de control biològic amb 
depredadors i parasitoids, per al control d’aphids, per un 
import TOTAL de 3.080.-€ (sense IVA) 

• Mantenir els serveis ja mencionats 
 
Els serveis tècnics municipals proposen un estalvi per al període 2016-2017, d’un 
import de 21.861,95 euros (sense IVA).  
 
Per tant, el preu del contracte, després de la modificació per al període 1/09/2016 
al 31/08/2017, queda fixat en un import total anual d’1.095.873,14.-€, IVA inclòs, que 
representa una reducció de 4.449,94.-€ (IVA inclòs), que correspon una rebaixa de – 
0,404 %, respecte del preu actual. 

 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni a subscriure entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a 
la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a 
diversos municipis del Baix Llobregat. 

 
- Establiment d’un marc de col·laboració per definir les característiques del 

servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a diversos municipis del 
Baix Llobregat, i poder definir les condicions tècniques que han de regir la 
licitació per procediment obert del contracte de gestió de servei, així com el 
seu finançament i el seu seguiment ulterior. 

 
- Concretament, les tres línies d’autobús EP1, EP2, i JM. 

 
- L’Àrea Metropolitana de Barcelona durà a terme la nova licitació i contractació 

del servei i tota la tramitació prèvia, que inclou l’aprovació dels plecs de bases 
de licitació, els de clàusules administratives i de condicions reguladores de la 
prestació del servei. 
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- En aquest document es distribueix entre Ajuntament i AMB l’import per al 
finançament del servei, partint de la base que es tracta d’un servei que serà 
deficitari. La proposta de conveni adjunta els quadres detallats de les 
aportacions econòmiques de cadascuna de les Administracions, per anys 
(2017-2022, amb possibilitat de pròrroga fins a l’any 2025), i en relació amb 
cadascuna de les tres línies d’autobús EP1, EP2, i JM, objecte del conveni. 
 
 

6. Dictamen que proposa la designació dels representants de l’Ajuntament 
d’Esplugues al consorci urbanístic integrat per l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al desenvolupament de les 
Àrees Residencials Estratègiques de Montesa i Can Cervera, del municipi 
d’Esplugues de Llobregat 

 
- El 13 de març de 2009, s’aprova el Pla Director urbanístic de les ARES de 

l’àmbit del Baix Llobregat, l’aprova definitivament el Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques. Aquest Pla Director delimita i ordena les ARES 
Montesa i can Cervera. 
 

- El 17 de juny de 2009, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues aprova inicialment 
la constitució del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les ARES de 
Montesa i can Cervera, integrat per l’Institut Català del Sòl i aquest 
Ajuntament.  
 

- El 18 de novembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues nomena com 
a representants d’aquest Ajuntament en els òrgans de govern  del Consorci 
Urbanístic: 
 

o a l’Alcaldessa,  
o al primer tinent d’alcalde, President de l’àmbit de Medi Ambient i 

Serveis Territorials,  
o i al Director de l’àmbit de Medi Ambient i Serveis Territorials. 

 
- Posteriorment, el 29 de novembre de 2013, el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya va declarar la nul·litat de l’ARE de can Cervera, d’Esplugues de 
Llobregat.  
 

- I, també cal tenir en compte la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local; i la Llei 15/2014,  de 16 
de setembre,  de racionalització  del sector  públic  i altres mesures  de 
reforma administrativa.  
 

- Per tant, per tal de constituir efectivament el consorci, cal designar nous 
representants de l’Ajuntament d’Esplugues en els òrgans de govern  del 
consorci. Concretament, al Consell General. D’acord amb l’article 11 dels 
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Estatuts del Consorci, seran tres representants, nomenats i separats 
lliurament per l’òrgan de govern municipal que correspongui.  
 

- Una vegada vàlidament constituït de nou el Consorci, podrà adoptar les 
accions que siguin necessàries per adaptar els estatuts que el regeixen a la 
normativa vigent, i a les determinacions de la Sentència ferma indicada, entre 
d’altres que es considerin oportunes. 
 
Es proposa al Ple:: 
 
1.- Nomenar, com a representants de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
en els òrgans de govern del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de 
les ARES de Montesa i Can Cervera: 
 

o a l’Alcaldessa,   
o al primer tinent d’alcalde, i president de l’àmbit de Territori i 

Sostenibilitat,   
o i al coordinador de l’àmbit de Territori i Sostenibilitat. 

 
 

7. Dictamen que proposa l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a 
l’energia i el clima. 

 
- El Ple de l’ajuntament d’Esplugues del 17 de setembre de 2008, va aprovar 

l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses contra el Canvi Climàtic. 
 

- Aquest pacte va néixer després d’un procés de consultes amb moltes ciutats 
europees i consistia en aconseguir els objectius comunitaris de reducció de 
les emissions de CO2. 

  
- Ara, la Comissió Europea ha posat en marxa el que denomina “Pacte dels 

Alcaldes pel clima i l’energia”; una de les iniciatives més ambicioses com a 
mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de 
la Terra.  

 
- Per tant, aquest pacte es tradueix en un compromís de les ciutats 

d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2, 

mitjançant actuacions d’eficiència energètica, i també relacionades amb les 
fonts d’energia renovables, i millorar la resiliència dels municipis front als 
impactes del canvi climàtic. 

 
- L'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es compromet a reduir les seves 

emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la 
vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més 
resilient.  
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

 
8. Dictamen que proposa la creació del Consell Econòmic i Social. 
 

El Consell Econòmic i Social (CES) d’Esplugues neix com a conseqüència del 
Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat    
2016-2019, signat pels agents econòmics i socials el 22 d’abril de 2016 i 
aprovat per unanimitat al Ple municipal el 27 d’abril de 2016. 
 
El CES d’Esplugues és un òrgan consultiu i de participació que està composat 
per representants de l’àmbit econòmic i social del territori: l’equip de govern 
de l’Ajuntament d’Esplugues, les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de la comarca del Baix Llobregat, els grups polítics amb 
representació a la Junta de portaveus i els representants de la vida 
econòmica de la ciutat.   
 
Els òrgans que composen el CES són el Ple i la Comissió Executiva. La 
Presidència recau en l’alcaldessa.  
 
La principal funció del CES és col·laborar per aconseguir l’objectiu plantejat 
en el Pacte: cercar el benestar de les persones a través de la cohesió social, 
el creixement sostenible i la generació d'ocupació de qualitat.  
 
Per fer-ho el CES és l’espai de debat, seguiment i avaluació del conjunt de 
polítiques socioeconòmiques de la ciutat recollides al Pacte per a la 
reactivació econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 2016-2019.  

 
9. Dictamen que proposa la modificació de la plantilla Municipal i de la Relació 

de Llocs de Treball.  
 

1.- L’Ajuntament, en sessió plenària de data 18 de maig de 2016, va acordar 
la transformació d’una plaça d’Auxiliar Administratiu/va de la plantilla de 
personal laboral en una d’Auxiliar d’Administració General de la plantilla de 
personal funcionari de la Corporació, amb efectes de 27 de juliol de 2016, 
data en què estava previst que fos vacant.  
 
Aquesta situació de vacant no s’ha produït, ja que està ocupada per un 
treballador –informador- amb contracte laboral, que mantindrà la seva 
vigència fins al 27 de juliol, però de l’any 2017; raó per la qual es proposa 
modificar els efectes de l’esmentat acord plenari. 
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2.-  Tanmateix, la plantilla municipal de personal funcionari inclou una plaça 
vacant d’Administratiu/va d’Administració General vinculada a un lloc de 
treball de Tècnic/a de Participació Ciutadana. Per procedir a la seva provisió 
es proposa modificar la categoria adaptant-la al lloc de treball al qual es 
vincula. 

 
 

 
10. Proposta d’acord d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del 

pressupost municipal en vigor. 
 

Es proposa l’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits del 
pressupost municipal en vigor per atendre despeses d’inversió por import de 
1.100.000,00 € destinades a l’adquisició dels següents bens immobles: 

 
- Últim pagament expropiació finca Av. Isidre Martí, 23-25 / Lluís Millet  

1-3, per import de 500.000,00 € 
- Edifici La Baronda per import de 600.000,00 €. 

 
Aquest augment de despesa es finança amb la concertació de noves 
operacions de crèdit pel mateix import, 1.100.000,00 €.  
 
 

11. Dictamen proposant donar compte del període mitjà de pagament a 
proveïdors corresponent al segon   trimestre de 2016. 
 

El període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la metodologia 
establerta pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, ha estat durant el segon 
trimestre de 2016 de -7,00 dies. Aquest indicador equival a un període de 
pagament de 23 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre 
comptable municipal. 

 
 
 

 
12. Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i de 

Tresoreria, relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el 
pagament a proveïdors durant el segon   trimestre  de 2016. 
 

Per donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de 
l’Ajuntament de la informació següent: 
 
Informe d’11 de juliol de  2016, relatiu a l’acompliment dels terminis previstos 
per al  pagament de les obligacions municipals, del qual bàsicament es 
desprèn: 
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- El total de pagaments de factures o d’altres documents durant el segon 
trimestre de 2016 ha estat de 2.301 per un import total de 
4.200.909,16€.  

 
El període mitjà de pagament ha estat de 24,09 dies, a partir de la data de 
presentació de les factures al registre. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
 
13. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Director de Cooperació al 

desenvolupament (2016-2019) 
 

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2016-2019 ha estat 
elaborat per l’Ajuntament amb el suport tècnic i financer de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Aquest Pla és el resultat d’un procés que sorgeix a partir de la voluntat política 
del govern municipal d’analitzar, revisar, actualitzar i millorar l’eficiència en la 
qualitat de la cooperació, d’una manera participativa i oberta, i amb la 
col·laboració de les entitats membres del Consell de Cooperació, portada a 
terme a Esplugues de Llobregat amb els recursos de l’Ajuntament. 
 
L’objecte central del Pla Director és determinar l’orientació estratègica que el 
municipi d’Esplugues de Llobregat vol donar a la seva cooperació al 
desenvolupament en els quatre pròxims anys.  
 
S’han identificat els següents objectius estratègics: 

 
- Augmentar el coneixement i la consciència crítica de la població a 

Esplugues davant els problemes globals.  
- Millorar la qualitat i l'impacte de les accions de cooperació internacional 

que es realitzen des d'Esplugues.  
- Potenciar el valor afegit de la cooperació municipalista.  
- Avançar en la coherència del conjunt de polítiques públiques 

municipals amb els objectius de transformació global.  
 

Es proposa al Ple: aprovar el text del Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2016-2019 a desenvolupar en el municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 
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14. Dictamen que proposa la pròrroga del contracte de lloguer, referent a 
l’habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres 
núm. 29 

 
El Ple municipal de data 21.07.2006 va adjudicar l’habitatge de protecció 
oficial de promoció pública del carrer Cedres, 29. 
 
En data 26.07.2006 es va formalitzar el contracte de lloguer, que disposa una 
durada inicial de dos anys, prorrogables cada dos anys mentre es continuïn 
reunint els requisits d’accés establerts als plecs de condicions reguladors de 
la contractació. Aquest contracte ha estat prorrogat en quatre ocasions, 
mitjançant acords del Ple municipal, de dates 16.07.2008, 21.07.2010, 
26.07.2012 i 30.07.2014, respectivament. 
 
El contracte finalitza en data 25 de juliol de 2016. 

 
Els Serveis d’Atenció Social municipal han emès informe on fan constar que 
la família segueix complint amb els requisits i barems establerts en el seu 
moment per a la cessió en arrendament del pis. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament prorrogar, per dos anys més, el contracte 
de lloguer relatiu a l’habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al 
carrer Cedres, número 29. 

 
 
 
 

MOCIONS 
 

22/16.- Moció del grup municipal de CDC de l’ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, de suport al Correllengua 2016 de la Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL). 

S’annexa moció. 

23/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat per reclamar a la Generalitat la millora de serveis a 
l'Hospital Moisès Broggi. 

S’annexa moció. 
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24/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GXE de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per a una declaració institucional en 
commemoració del 28 de juny, dia de l'alliberament o l'orgull LGBTI. 

S’annexa moció. 

 

25/16.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per declarar Esplugues de Llobregat com a 
municipi compromès amb la Banca Ètica. 

S’annexa moció. 

 


