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AJUNTAMENT PLE ORDINARI DESEMBRE 
 
 
 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

3. Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió de preus del contracte 
del servei de manteniment de les fonts ornamentals municipals, 
anualitats 2014-2015 i 2015-2016. 

 
 
L’empresa AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ 
DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., ha sol·licitat revisió de preus, per a les 
anualitats compreses entre l’1 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2015,  i de l’1 juliol 
2015 al 30 de juny 2016, d’acord amb els plecs de condicions del contracte. 
 
A la vista dels informes emesos pels Serveis Municipals, es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Actualitzar el preu del contracte en la part de manteniment preventiu: 

− Amb un increment del 0,1% per a l’anualitat 2014-2015 (cinquena 
anualitat del contracte). 

− Amb un increment del 0,1% per a l’anualitat 2015-2016 (sisena 
anualitat del contracte). 
 

Segon.-  Aprovar la despesa i el pagament a l’empresa de la quantitat de 25,04  
euros, IVA inclòs, atenent la variació experimentada per l’IPC que cobreix la 
cinquena i sisena anualitat del contracte. 
 
Tercer.- Fixar els següents preus màxims del contracte per a la cinquena i sisena 
anualitat, respectivament: 



− 1 de juliol de 2014 – 30 de juny de 2015, un import màxim total de  
22.204,47 euros, IVA inclòs  

− 1 de juliol de 2015 – 30 de juny de 2016, un import màxim total de 
22.217,00 euros, IVA inclòs 

 
 

4. Dictamen que proposa la revisió de preus del contracte de la concessió 
del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i 
reg de l’arbrat vial, anualitat 2013 i 2014. 

 
L’empresa UTE ESPLUGUES II ha sol·licitat revisió de preus d’acord amb els plecs 
de condicions del contracte. 
  
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, es proposa al Ple: 
 
1.- Aprovar la revisió de preus del contracte de referència, corresponent a l’any 
2013, per al període comprés entre els mesos de març de 2013 i febrer de 2014; i a 
l’any 2014, per al període comprés entre els mesos de març de 2014 i  febrer de 
2015, d’acord amb els coeficients d’increments resultants que figuren a l’expedient. 
 
2.- Fixar el preu del contracte per al període de març de 2015 fins a febrer de 2016, 
per un import anual de 2.778.882,67 €,  més un 10% d’IVA de 277.888,27 €, que fan 
un total de 3.056.770,94 €, IVA inclòs, a falta de la revisió de preus de 2015, que es 
realitzarà en el moment que correspongui. 
 
 
 

5. Dictamen que proposa acceptar la renúncia a la concessió del quiosc de 
venda de diaris i revistes situat al parc de l’escorxador, d’aquesta 
població. 

 
La titular de la concessió del quiosc esmentat ha renunciat a aquesta concessió  
abans de finalitzar el termini de la mateixa, degut a les circumstàncies econòmiques 
actuals que li impossibiliten la realització de l’activitat, i fa entrega del quiosc a 
l’Ajuntament perquè el destini a les finalitats que consideri convenients. Es proposa 
al Ple acceptar la renúncia a la concessió del quiosc a favor de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

 
6. Dictamen que proposa l'aprovació definitiva de la modificació de 

l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles i 
resolució de les al·legacions formulades. 

 
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el 21 d’octubre de 2015 va 
aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles. 
 
L’acord de modificació es va exposar al públic, mitjançant anuncis  en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el diari El Periódico, ambdós en  data 2 de 
novembre de 2015 i es va exposar també en el tauler virtual d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Durant el període d’exposició pública s’ha presentat un escrit per part d’una 
ciutadana, en el qual sol·licita que la tipologia de família nombrosa consistent 
en  persones vídues amb dos fills al seu  càrrec puguin gaudir també d’una 
bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles.   
 
Revisades  les diverses  tipologies de famílies nombroses, reconegudes per la 
Generalitat de Catalunya, es proposa al Ple estimar les al·legacions 
formulades en relació a l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles, en el sentit d’ampliar les bonificacions potestatives 
adreçades a les famílies nombroses contemplant tots el supòsits reconeguts 
per la Generalitat de Catalunya. 
 
 

7. Dictamen que proposa l’aprovació d'un expedient de reconeixement de 
crèdits. 

Es proposa al Ple reconèixer les obligacions derivades de 9 factures que 
ascendeixen  un total de 4.710,30€ i corresponen a despeses realitzades en 
els passats exercicis econòmics 2013 i 2014  presentades en el registre 
municipal durant l’exercici 2015. 

 
En totes les factures trameses figura explícitament la conformitat dels 
responsables, en relació a la prestació d’obres, serveis o subministraments de 
què es tracta en cada cas concret. 

 

 
 



8. Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a un 
funcionari per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat. 

 
 
Es proposa al Ple reconèixer a un funcionari de carrera adscrit a l’Àmbit de 
Planificació Estratègica la compatibilitat amb l’exercici d’activitats de formació i 
assessorament en matèria d’organització de les administracions locals, 
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.  
 
 

9. Dictamen que proposa donar compte de decrets d’alcaldia en matèria de 
personal. 

 
- Decret 2713  
 
Per Decret de l’Alcaldia es va resoldre el nomenament interí d’una auxiliar 
administrativa per substituir la titular del lloc de treball de gestora del departament 
d’Empresa i Ocupació que es troba de baixa per malaltia, i fins a la reincorporació de 
la mateixa. 
 
La persona nomenada ocupava un lloc preferent per ordre de puntuació a la borsa 
de treball formalitzada en el seu dia. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 

 
10. Dictamen que proposa l’aprovació de l’Ordenança general reguladora de 

la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
Promulgada la Llei General de Subvencions, l’Ajuntament va tramitar i aprovar un 
Reglament en aquesta matèria que va entrar en vigor l’any 2004. Aquest ha estat 
vigent i aplicat, mitjançant les corresponents bases reguladores de les diferents 
subvencions, fins a l’actualitat. 
 
L’experiència en l’aplicació de les disposicions indicades, així com la promulgació de 
noves disposicions legals amb transcendència en matèria de subvencions, com ara 
les disposicions sobre transparència i bon govern, o sobre estabilitat econòmica i 
sostenibilitat financera, han posat de relleu la necessitat de procedir a la renovació 
del contingut del reglament aprovat l’any 2004, per la qual cosa els serveis 
municipals competents, han procedit a la redacció d’un nou text reglamentari que 
consta incorporat a l’expedient administratiu. 
 



Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 

• Aprovar inicialment la nova Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

 
• Sotmetre a informació pública l’esmentada ordenança mitjançant anunci que 

es publicarà al BOBP, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per termini de 30 dies hàbils, als 
efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions.  
 
Així mateix, es publicarà a la Revista Municipal El Pont i al web municipal, a 
efectes de públic coneixement; i es farà difusió d’aquest acord a totes les 
entitats inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes. 
 

• Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap 
al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord exprés, però 
caldrà procedir a la publicació del text íntegre de la modificació de l’ordenança 
als efectes d’efectivitat. 

 
 

11. Dictamen que proposa la pròrroga i modificació del conveni amb la 
Fundació Privada ASPROSEAT Proa Esplugues per a la integració 
sociolaboral de persones amb discapacitat. 

 
En data 1 d’agost de 2001 l’Ajuntament d’Esplugues i la Fundació Privada Proa 
(actualment Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues) van subscriure un conveni 
per a la realització d’un projecte d’integració sociolaboral de persones amb 
discapacitat psíquica mitjançant el manteniment de les zones verdes. 
 
Mitjançant acord plenari de data 22 d’abril de 2009 es van introduir canvis a 
l’esmentat conveni, incorporant tasques de manteniment de la pintura del mobiliari 
urbà. 
 
Mitjançant nou acord plenari de data 20 de juliol de 2011 es van introduir més canvis 
a l’esmentat conveni, en concret es van incorporar tasques de consergeria i de 
destrucció de documentació, definint diferents preus unitaris per cadascuna 
d’aquestes dos categories. 
 
L’actual conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2015. 
 
En data 5 de novembre de 2015, el director de la Fundació sol·licita la pròrroga del 
conveni, la qual és informada favorablement per diferents tècnics municipals. 
 



Vistos els informes emesos pel Servei de Manteniment i Espai Públic, pel 
coordinador de la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns i per la coordinadora Tècnica 
de l’Arxiu Municipal. 
 
En aquest últim informe s’esmenta que actualment només es fan tasques de 
destrucció de documents, proposant, per una banda, que s’elimini del conveni el 
concepte de transport, i per altra banda, que s’inclogui dins les tasques de destrucció 
de documentació la de separació de plàstic i d’altre material (valorat en 9 euros/hora, 
més IVA). 
 
En atenció a la voluntat municipal d’afavorir la integració del col·lectiu de persones 
que treballen dins la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, al fet que 
l’Ajuntament, en aquelles activitats que sent transcendents no tenen caràcter 
estructural, vol continuar comptant amb la col·laboració d’aquestes persones, fet que 
millora, per una banda, la prestació del servei, i afavoreix, per altra banda, la 
integració d’aquestes persones. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 

• Prorrogar fins al 31 de desembre de 2016 el conveni actual, modificant els 
aspectes descrits a la part expositiva de la present proposta, i establint que la 
subvenció per al període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de 
desembre de 2016 queda en 148.721,17 euros, més 31.231,44 euros en 
concepte d’IVA (179.952,61 euros, IVA inclòs), d’acord amb el següent 
desglossament: 

 
 Treballs manteniment de les zones verdes i tasques de manteniment 

de la pintura del mobiliari urbà: 102.668,63 € IVA inclòs. 
 
 Serveis de suport que es realitzen a la Unitat Tècnica de Serveis 

Subalterns:  76.033,98 € IVA inclòs. 
 
 Altres serveis de destrucció de documents: 1.250 € IVA inclòs. 

MOCIONS 

29/15.- Moció del grup municipal Canviem Esplugues contra l'homofòbia, la 
transfòbia  i l'assetjament escolar al col·lectiu LGBTI. 

S’annexa moció. 

30/15.-  Moció del grup municipal Ciutadans relativa al pagament del deute que 
té la Generalitat de Catalunya amb les farmàcies. 

S’annexa moció. 


