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AJUNTAMENT PLE ORDINARI OCTUBRE 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 9/20, corresponent a la sessió 
ordinària de data 16 de setembre de 2020. 
 

2.  Informacions de l’Alcaldia. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

3. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial de 
concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l'avinguda 
Jacint Esteva i Fontanet - cantonada carrer d'August Font i Carreras, 
d’Esplugues de Llobregat, redactat pels Serveis tècnics municipals, i 
promogut per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

 
El document del Pla especial de referència, promogut per l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, i redactat pels Serveis tècnics municipals, va ser aprovat inicialment per 
la Junta de Govern Local el 3 de juliol de 2020. 
 
Es va sotmetre el document a informació pública, i s’han sol·licitat els informes de 
l’ATM i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. No hi ha hagut 
al·legacions, no disposem encara de l’informe de Salut, i ATM ha informat 
favorablement, amb alguna observació i recomanacions. 
 
Es proposa al Ple la seva aprovació provisional, amb la condició que en el projecte 
constructiu s’incorporaran les condicions de l’ATM. 
 

 
4. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós del Pla especial del 

pavelló esportiu a l’Avinguda Països Catalans, núm. 50- Fundació Escoles 
Garbí. 
 

El 20 de març de 2019, el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar provisionalment el Pla 
especial del pavelló esportiu a l’Avinguda Països Catalans, núm. 50, promogut per la 
Fundació Escoles Garbí.  
 



El 30 de juliol de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona va aprovar definitivament el document, però en va suspendre la seva 
executivitat fins que es presentés un text refós que incorporés una sèrie de 
prescripcions que aquell acord precisava. 
 
El Text refós ha estat presentat per l’Escola Garbí, i ha estat informat favorablement 
pels Serveis tècnics municipals, de tal manera que es proposa al Ple la seva aprovació 
per tal que es torni a enviar a la Comissió d’Urbanisme perquè el verifiqui i ordeni la 
seva publicació. 
  

 
5. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni 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 als municipis de 
l’eix Laureà Miró.  

 
Es tracta d’un Conveni a subscriure amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació 
amb la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús, 
format per les línies EP1, EP2 i Just Metro. 
 
Té per objecte establir un marc formal de col·laboració als efectes de definir les 
característiques del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers als municipis 
de l’Eix Laureà Miró, en allò que afecta al municipi d’Esplugues de Llobregat, amb la 
finalitat d'acordar i establir conjuntament el seu finançament, i fer el seguiment de la 
implantació i evolució del servei públic de transport col·lectiu urbà als municipis de 
l’Eix Laureà Miró.  
 
L'Àrea Metropolitana de Barcelona, en ús de les seves competències, va adjudicar el 
contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers als municipis de l’Eix 
Laureà Miró. En tant que es preveu que aquest servei sigui deficitari, en aquest 
Conveni es preveuen les condicions en què l’Àrea Metropolitana de Barcelona i aquest 
Ajuntament es faran càrrec d’aquest dèficit. 
 
Es proposa al Ple la seva aprovació. 
 

 
6. Dictamen que proposa l'aprovació de la modificació del contracte del 

servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal. 
 

L’actual empresa adjudicatària del contracte del servei de neteja i manteniment de les 
zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat va interposar recurs de 
reposició contra l’acord del ple municipal de 28 d’octubre de 2019 en qual s’aprovava 
la modificació del preu d’aquest contracte en relació a la despesa salarial real del 
personal adscrit per un import anual de 26.242,20 euros. 
  



Revisada pels serveis tècnics municipals la documentació presentada per l’empresa 
adjudicatària es determina que existeix una diferència entre la massa salarial 
informada en el llistat de subrogació per l’anterior empresa contractista i la real massa 
salarial del vigent contracte en un import superior a 34.527,16 euros respecte al que 
es va reconèixer a l’acord del Ple municipal de 18 de setembre de 2019. Així doncs es 
proposa l’estimació parcial del recurs de reposició presentat per l’empresa 
adjudicatària i, per tant, la modificació del preu del contracte del servei de neteja i 
manteniment de les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat en 
relació a la despesa salarial real del personal adscrit a aquest contracte amb un 
increment total de 34.527,16€, amb caràcter retroactiu des del dia 1 d’octubre de 2018, 
que correspon a un import anual de 8.631,79 euros 
  
Igualment correspon desestimar la petició de modificació del contracte en relació a 
l’increment salarial com a conseqüència de l’aplicació del nou conveni col·lectiu. 
  
Amb l’execució d’aquestes modificacions es fixa el preu del contracte del servei de 
neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de 
Llobregat en un import total 4.893.539,67 € IVA inclòs, el que suposa una modificació 
del 0,71 %. 
  
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació de la modificació 
del contracte de servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió 
municipal d'Esplugues de Llobregat, adjudicat a l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES, 
S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L 
 

 
7. Dictamen que proposa la ratificació del Decret d’alcaldia núm. 2020/2498, 

de 25 de setembre, pel qual es rebutja l’aprovació de la certificació final 
de l’execució de les obres del CSE de Can Vidalet. 
 

De conformitat amb l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, ha de ser ratificat pel Ple municipal el Decret d’Alcaldia núm. 2020/2498 
de data 25 de setembre de 2020 pel qual es rebutja l’aprovació de la Certificació Final 
de l’execució de les obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en 
l’àmbit del barri de Can Vidalet per import de 436.437,02 € (IVA exclòs) presentada 
per l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA, el dia 4 d’agost de 2020 i número 
registre d’entrada 12.328. 
  
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord de ratificació del Decret 
d’Alcaldia esmentat. 
 
 
 

 



8. Dictamen que proposa l'aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 24, reguladora de la taxa per la utilització privativa del domini públic 
de l’espai municipal de “La Baronda”.  
 

Modificació de la taxa regulada a l'article 5 en relació amb la utilització d’oficines de 
l'espai municipal de "la Baronda" des de l'1 d'agost de 2020. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 

9. Dictamen que proposa la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, 
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del 
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 

 
Suspensió transitòria de la taxa del mercat de pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat 
i la taxa de les parades de venda en zones exteriors als mercats municipals durant el 
període comprés entre el dies 14 de març i 31 d'agost del 2020 i reducció transitòria 
en un 50% de la taxa durant el període compres entre el dies 1 de setembre i 31 de 
desembre de 2020. 
 

 
10. Dictamen que proposa la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16, 

reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa. 

 
Suspensió transitòria de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa (terrasses) durant el període comprés entre el dies 14 
de març i el 31 de desembre de 2020. 
 

 
11. Dictamen que proposa la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, 

reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública. 
 
Suspensió transitòria de la taxa de quioscs i casetes de venda de llarga durada durant 
el període comprés entre el dies 14 de març i 31 de desembre de 2020. 
 

 
12. Dictamen que proposa la modificació de l'annex a l'Ordenança núm. 12 , 

reguladora de preus públics XXIII.- Espais coworking. 
 

Suspensió transitòria del preu públic per utilització dels espais coworking durant el 
període comprés entre el dies 14 de març i 31 d'agost de 2020. 
 
 
 



MOCIONS 
 
 
16/20.- Moció del Grup Municipal PSC de l’Ajuntament d’Esplugues per a 

l’adhesió al Pacte de Teguise contra el maltractament animal i per seguir 
fent d’Esplugues de Llobregat un municipi just i respectuós amb els 
animals. 

 
S’annexa moció. 
 
17/20.- Moció del Grup Municipal GMR de l’Ajuntament d’Esplugues de suport a 

la vintiquatrena edició del Correllengua. 
 
S’annexa moció. 
 
18/20.- Moció del Grup Municipal EeCP de l’Ajuntament d’Esplugues sobre la 

creació d’una comissió de treball municipal per a l’estudi del mercat de 
lloguer d’habitatge i la demanda habitacional a la ciutat d’Esplugues de 
Llobregat. 

 
S’annexa moció. 
 


