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AJUNTAMENT PLE ORDINARI ABRIL 
 
 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta número 5/21, corresponent a la sessió 

ordinària de data 17 de març de 2021. 
 

2. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
general metropolità al sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques d’alta tensió de FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 
101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres extrasectorials. 

 
El document té per objecte, bàsicament, la reordenació de la zona 101 del sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, amb una 
proposta més adequada a les preexistències, tenint com a principal objectiu la 
millora de la qualitat i definició de les zones verdes contingudes en l’ordenació 
original del sector; concretar la rasant de la plaça cívica situada al centre 
d’aquesta zona 101 per tal de fer-la més accessible des dels carrers i zones 
habitades adjacents, i altres aspectes menors de l’ordenació de les edificacions i 
dels espais lliures públics i privats. 
 
Des del punt de vista de l’interès públic, la modificació és necessària per adaptar 
el planejament a la realitat del desenvolupament de la ciutat d’Esplugues, atès 
que permet completar la trama urbana del sector nord-est de la ciutat i millora la 
xarxa d’espais lliures de la població amb la redefinició del nivell i característiques 
de l’anomenada Plaça Cívica i dels “corredors” entre aquesta amb la Diagonal i 
el Parc de Collserola (eix nord – sud), i amb l’Avinguda Jacint Esteve i Fontanet 
(eix est-oest), sense augment del sostre ni reducció dels sòls previstos per a 
zones verdes o equipaments, ni la transformació global dels usos previstos. 
 
Es proposa al Ple la seva aprovació inicial. 
 
 

 



4. Dictamen que proposa l’aprovació de la correcció d’una errada material 
advertida en la documentació relativa a l’alienació de la quota indivisa de 
la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, ubicades al carrer Sant Mateu, 
número 10. 

 
El 17 de març de 2021, el Ple de la Corporació va acordar declarar l’oportunitat i 
conveniència de transmetre la quota indivisa del 63,46% de la parcel·la 104-1 del 
Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió 
de FECSA, i aprovar l’inici del procediment per a la seva transmissió. 

 
S’ha advertit una errada material en la determinació del percentatge de propietat de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que es reprodueix en diversos punts de 
l’acord i dels plecs. Aquest error és que el percentatge de propietat de l’Ajuntament 
és de 63,48%, i no del 63,46%, com erròniament apareix citat. 
 
Es proposa al Ple aprovar la correcció d’aquesta errada material. 

 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de la modificació puntual de 
l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats 
vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de Llobregat situat dintre de 
l’àmbit de les Rondes de Barcelona. 
 

El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en sessió de data 20 de gener de 
2021 va aprovar inicialment la modificació indicada. 
 
Durant el termini d’informació pública ha estat presentada una única al·legació 
formulada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, demanant la incorporació d’una 
nova disposició transitòria adreçada a fer coincident l’ordenança municipal amb una 
nova disposició incorporada en data recent al Reglament del Registre metropolità de 
vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions.  
 
D’aquesta forma, les persones titulars de vehicles de les categories N2, N3 i M3 que 
acreditin la compra d’un vehicle de motor nou que compleixi els requisits tecnològics 
i d’emissions d’accés a les ZBE podran optar a disposar d’una ampliació de sis mesos 
dels efectes de l’entrada en vigor del règim sancionador prevista per a aquests 
vehicles. 
  
Per la qual cosa, es proposa: 
 

- Estimar l’al·legació formulada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
- Aprovar definitivament la modificació puntual de l’Ordenança amb la 

incorporació de la nova disposició transitòria proposada per l’AMB. 
- Publicar el text íntegre de la modificació en la forma legalment establerta. 



6. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la data d’efectes 
de la resolució per mutu acord del contracte del servei de neteja i 
manteniment de les zones verdes de gestió municipal. 

 

Acordada pel Ple municipal celebrat en sessió del dia 23 de desembre de 2020 la 
resolució del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de 
gestió municipal d'Esplugues de Llobregat, formalitzat entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’empresa UTE MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. i TALLER AURIA, 
S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES, per mutu acord de les parts, amb efectes 
de la resolució de data 30 d’abril de 2021. 
   
Atès que l’adjudicació i formalització del procediment de licitació per a la contractació 
del nou servei, el qual es troba en fase d’obertura de les ofertes presentades i valoració 
de les mateixes, es traslladarà més enllà del dia 30 d’abril de 2021, de conformitat 
amb el previst a la clàusula SEGONA del pacte contractual entre les dues parts, 
l’empresa UTE MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. i TALLER AURIA, S.C.C.L. UNIO 
TEMPORAL D’EMPRESES haurà de continuar prestant el servei en les mateixes 
condicions fins a la data de formalització del nou contracte, prevista en aquests 
moments per al dia 1 de juliol de 2021. En aquesta mateixa data es tindria per resolt, 
per mutu acord, el contracte de servei de neteja i manteniment de les zones verdes 
de gestió municipal, signat entre aquesta empresa i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
  
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple establir el dia 30 de juny de 2021 com 
la data d’efectes de la resolució per mutu acord del servei de neteja i manteniment de 
les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat, formalitzat entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’empresa UTE MOIX SERVEIS I OBRES, 
S.L. i TALLER AURIA, S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES, i continuar amb la 
prestació d’aquest servei en les mateixes condicions. 
 

 
7. Dictamen que proposa l’aprovació de la redistribució de la despesa 

plurianual de la nova licitació del contracte de serveis de les zones 
verdes.  
 

Acordat pel Ple municipal celebrat en sessió del dia 17 de febrer de 2021 l’expedient 
de contractació, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i els 
plecs de condicions econòmiques administratives i tècniques, relatius al  contracte de 
servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues 
de Llobregat amb un pressupost de licitació màxim total de 4.658.962,76  €, IVA inclòs, 
amb una data prevista de formalització del contracte a 30 d’abril de 2021. 
  
Vist que l’actual licitació es troba en fase d’obertura de les ofertes presentades i 
valoració de les mateixes, la seva formalització es traslladarà més enllà del dia 30 
d’abril de 2021 com estava previst inicialment, fixant la previsió de la nova data de 



formalització d’aquest contracte el dia 1 de juliol de 2021. Aquesta canvi de data 
comporta una nova distribució plurianual de la despesa, sense que s’alteri el 
pressupost màxim de licitació. 
   
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord de redistribució de la despesa 
plurianual de la nova licitació del contracte de serveis de les zones verdes, sense que 
s’alteri el pressupost màxim de licitació fixat en 4.658.962,76  €, IVA inclòs. 

 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
 

8. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació d’Ordenança fiscal 
número 14, reguladora de la taxa per a la instal·lació de quioscos en la via 
pública.  

 
Es proposa la modificació de l’Ordenança fiscal amb la finalitat de donar resposta als 
efectes produïts per la pandèmia de la COVID-19, en el sentit següent: 
 

- Taxa de quioscs: reducció de la taxa en un 75% durant el període comprés 
entre el dia 1 de gener i el 30 de juny de 2021. 
 
 

9. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal 
número 16, reguladora de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 
Es proposa la modificació de l’Ordenança fiscal amb la finalitat de donar resposta als 
efectes produïts per la pandèmia de la COVID-19, en el sentit següent: 
 

- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa (terrasses): Suspensió de la taxa durant el període comprés entre el 
dia 1 de gener i el 31 de març de 2021 i reducció de la quota de la taxa en un 
75% durant el període compres entre el dia 1 d'abril i el 30 de juny de 2021. 
 
 

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

Es proposa la modificació de l’Ordenança fiscal amb la finalitat de donar resposta als 
efectes produïts per la pandèmia de la COVID-19, en el sentit següent: 
 



- 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: reducció de la 
taxa en un 75 % durant el període compres entre el dia 1 de gener i el 30 de 
juny de 2021. 
 

 
11. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de reconeixement 

extra-judicial. 
 

Es reconeixen les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats 
exercicis econòmics per un import de 119.853,14 € i s’imputen les esmentades 
obligacions a les partides pressupostàries corresponents de l’estat de despeses del 
pressupost vigent.  
 
La totalitat de la despesa reconeguda és la següent: 
 

- 23.365,56 € corresponen a 13 factures despeses realitzades en passats 
exercicis econòmics, i que no van ser aprovades en l’exercici 2020 per ser 
despeses dels exercicis 2018 i 2019. 
 

- 372,13 € corresponents a 4 factures registrades en l’any 2021 malgrat contenir 
despeses del passat exercici. 
 

- 657,03 € corresponents a 1 factura registrada en l’any 2020 i que conté despesa 
per a la realització de la qual no es va realitzar la tramitació corresponent. 
 

- 1.258,69 € corresponents a 2 factures presentades en l’exercici actual, però 
que corresponen a despeses realitzades en l’exercici 2020. 
 

- 94.199,73 € corresponents a 4 factures registrades en l’any 2019 i que 
contenen despeses realitzades l’exercici 2018. 
 
 

12. Dictamen que proposa donar compte del Pla Pressupostari 2022 a 2024, 
aprovat per acord de JGL del 12/03/2021. 

 
Es proposa donar compte del Pla pressupostari dels exercicis 2022 a 2024 aprovat 
per la JGL de sessió ordinària de data 12 de març de 2021. 
 
El Pla Pressupostari conté l’escenari d’evolució dels ingressos i despeses compatibles 
amb el compliment dels principis d’estabilitat pressupostaria, sostenibilitat financera i 
regla de despesa. 
 
La previsió econòmica de l’evolució dels ingressos dels exercicis 2022 a 2024 
presenta una taxa de variació del 2,1% en l’àmbit dels ingressos corrents. 



Els ingressos de capital no es contemplen en el Pla, ja que si es produeixen 
incrementaran la capacitat d’inversió municipal sense alterar el compliment de les 
regles fiscals. 
 
Els ingressos financers per a la concertació de noves operacions de préstec per 
finançar inversions es preveuen de la mateixa quantia que les amortitzacions dels 
préstecs actualment vigents amb l’objectiu de mantenir el mateix volum 
d’endeutament.  
 
En l’aplicació de les hipòtesis exposades, els ingressos totals en l’exercici 2022 
incrementarien en 1,58% en relació als de 2021, en l’exercici 2023 s’incrementarien 
un 2,8% i en 2024 un 1,97%. 
 
La previsió de la taxa de variació de les despeses corrents derivades de la seva 
evolució tendencial representen un increment de l’1,6% en cadascun dels exercicis 
2022, 2023 i 2024. 
 
Les despeses d’inversions, fonamentalment finançades amb nous préstecs, 
ascendiran a 2,4 milions en 2022, a 2,6 milions en 2023 i a 2,8 milions en 2024. 
 
Les despeses financeres derivades dels quadres d0amortització vigents en cada 
exercici ascendeixen a 2,4 milions en 2022, a 2,57 milions en 2023 i a 2,55 milions en 
2024. 
 
 

13. Dictamen que proposa l'autorització de compatibilitat d'un treballador 
eventual de la plantilla d'aquesta Corporació, per a l'exercici d'una 
activitat privada. 

 
Reconèixer a un treballador eventual la compatibilitat per treballar per compte propi 
(autònom), comprometent-se 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. 
 

 
 

MOCIONS 
 
8/21.- Moció del Grup Municipal Socialista per preservar les activitats culturals 

durant el nou confinament comarcal. 
 
S’annexa moció. 
 
 


