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AJUNTAMENT PLE ORDINARI OCTUBRE 
 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta número 10/21, corresponent a la sessió 

ordinària de data 15 de setembre de 2021. 
 

2. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
3. Dictamen que proposa l’aprovació de l’inici del procediment i del plec de 

condicions regulador de l’atorgament d’un dret d’ús privatiu per a la 
utilització privativa d’una porció de domini públic sobre el carrer Santa 
Rosa d’Esplugues de Llobregat. 

 
L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu sol·licita l’atorgament directe d’una 
concessió administrativa per construir una passera elevada que connecti per sobre 
de part del carrer Santa Rosa, d’Esplugues de Llobregat, el nou equipament sanitari 
identificat com a Pediàtric Càncer Center, amb l’actual Hospital de Sant Joan de 
Déu. 
 
Una vegada valorada aquesta petició, es proposa al Ple declarar l’oportunitat i 
conveniència d’atorgar un dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, de 
forma directa, sobre un àmbit de 54m², sobre el carrer Santa Rosa d’Esplugues de 
Llobregat, per a la construcció d’una passera elevada per facilitar la circulació de 
persones entre l’actual Hospital de Sant Joan de Déu i el Pediàtric Càncer Center, i 
aprovar el plec de condicions regulador de la concessió administrativa per iniciar el 
procediment. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la 
Fundació Félix Llobet i Nicolau, la Fundació Privada Casal dels Avis 
d’Esplugues, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 

 
La Fundació Fèlix Llobet Nicolau va construir un equipament residencial per a gent 
gran en la modalitat de Residència Assistida i Llar Residència sobre part de la 
parcel·la situada entre l’Avinguda Lluís Companys i el carrer Raval, del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, de titularitat municipal, en base a una cessió d’ús. 
 
Tenint en compte que la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau no ha destinat la totalitat 
dels terrenys objecte de cessió a les finalitats acordades inicialment, i que l’Orde de 
Sant Joan de Déu ha manifestat la necessitat de tenir un espai per proporcionar 
assistència a pacients i familiars que requereix d’una proximitat a l’Hospital, 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat planteja en aquest conveni urbanístic de 
col·laboració entre totes les parts implicades la viabilitat de modificar el planejament 
vigent amb l’objecte de poder encabir-hi aquest equipament, i tramitar els 
procediments necessaris a nivell patrimonial per fer-ho possible. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

5. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 2, 
reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. 

 
Es proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal en el següent sentit:  
 

− A l’article 5 s’inclou una bonificació potestativa per als vehicles clàssics del 
100% de la quota íntegra, sempre que es compleixin els requisits de la 
bonificació establerts a la llei que regula l’Impost sobre les emissions de 
diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica del Parlament de 
Catalunya. 
 

 
6. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 4, 

reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
Es proposa modificar el tipus de gravamen de béns urbans per a l'any 2021, i es 
proposa aprovar un nou tipus de gravamen del 0,672 %, que substituirà l’actual del 
0,653 %. 
 
 
 



7. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 21, 
reguladora de la Taxa per ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la 
via pública. 

 
Es proposa modificar l’Ordenança Fiscal als efectes d’incorporar al seu article 6. 
Quota tributària, el següent:  
 

“c) Aprofitament especial de les infraestructures de telecomunicacions de la 
xarxa de vies públiques de titularitat de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per a la instal·lació de cablejat de fibra òptica: 

 
1. Tarifa per l’ocupació d’un conductor de 0,40 mm (per metre lineal i any): 

0,53 €  
            2.  Tarifa per l’ocupació de pericons (per pericó i any) 12,84 €” 
 
 

8.  Dictamen que proposa la rectificació d’un error material en l’acord 
d’aprovació del Compte General de l’exercici 2020. 

 
Es proposa aprovar la rectificació d'un error en el text de l'acord d'aprovació del 
compte general de 2020, adoptat pel Ple del 15 de setembre passat, en no 
incorporar-se la variació de l'import de la provisió dels saldos de dubtós cobrament. 
 
Com a  conseqüència, es proposa que l'apartat número dos del referit acord quedi 
redactat de la següent manera: 
 
“Abonar el resultat de l’exercici 2020 equivalent a 6.766.268,20 € amb càrrec al 
compte 120 ‘Resultats d’exercicis anteriors’”. 
 
 
 

MOCIONS 
 
 

23/21.- Moció del Grup Municipal d’Esplugues en Comú Podem per demanar 
l’aprovació d’un nou Contracte Programa 2022-2025. 

 
S’annexa moció. 

 
24/21.- Moció del Grup Municipal Republicà per a la confecció, edició i 

publicació d’un nomenclàtor viari i de toponímia menor del municipi. 
 

S’annexa moció. 
 



25/21.- Moció del Grup Municipal Ciutadans Esplugues per al foment de la 
formació professional i la formació dual al municipi. 

 
S’annexa moció. 

 
26/21.- Moció del Grup Municipal PSC sobre l’impuls i millora del sistema de 

formació professional a Catalunya. 
 

S’annexa moció. 
 
27/21.- Moció dels Grups Municipals PSC i EECP per reclamar la laboralitat i la 

millora de les condicions laborals dels repartidors i repartidores de 
plataformes. 

 
S’annexa moció. 

 
28/21.- Moció del Grup Municipal Popular per a la millora de la seguretat 

ciutadana, la convivència i la lluita contra els incívics en Esplugues. 
 

S’annexa moció. 
 
 
 
 
 
 


