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AJUNTAMENT PLE ORDINARI JUNY 
 
 

1. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de  Llobregat, en 
commemoració del 28 de juny, dia de l’alliberament o l’orgull LGBTI.  
 

 
2. Aprovació, si escau, de les actes núm. 3/18, núm. 4/18 i núm. 5/18 

corresponents a les sessions ordinàries de dates 21 de març, 18 d’abril i 16 
de maig de 2018, respectivament. 

 

 

3. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 

4. Dictamen que proposa la modificació de nomenaments de representants de 
l’Ajuntament en òrgan col·legiats. 

 
Correspon al Ple de l’Ajuntament el nomenament de representants de la Corporació 
a la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de 
Llobregat (PROGESER), per la qual cosa, i en compliment dels acords assolits en el 
seu dia entre els diferents grups polítics municipals. 
 
Es proposa: 
 
Cessar el senyor Marcos Sánchez Siles, com a representant a la Societat indicada i 
nomenar el senyor Francisco Alonso Sánchez, com a nou representant. 
 
El cessament tindrà efectes des del proper 30 de juny i el nomenament des del dia 1 
de juliol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
5. Dictamen que proposa l’aprovació del text refós del document de la 

Modificació del Pla especial d’equipament i ordenació volumètrica per a la 
construcció d’un centre mèdic de consultes externes, al carrer Sant Mateu, 
núm. 24-26. 
 

El 26 d’abril de 2017, el Ple d’aquest Ajuntament va acordar aprovar provisionalment 
la Modificació del Pla especial de centre hospitalari i centre mèdic i ordenació 
volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes, al carrer 
Sant Mateu, núm. 24-26, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l'entitat mercantil 
FIATC, amb les observacions provinents dels informes tècnics municipals indicats a 
la part expositiva d’aquell acord. 
 
Una vegada tramès a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a 
la seva aprovació definitiva, aquesta, el 25 de juliol de 2017, va suspendre 
l’aprovació definitiva del document fins que, mitjançant un text refós, s’incorporessin 
un seguit de prescripcions que aquell acord detallava. 
 
Aquest text refós ha estat presentat i, a part d’introduir les prescripcions indicades 
per la Comissió, ha introduït alguna modificació que fa que en aquests moments es 
presenti al Ple la proposta d’aprovar el document i sotmetre’l, de nou, a informació 
pública, abans d’enviar-lo a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità per a la seva aprovació definitiva. 
 

 
 

6. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial 
d’equipaments a l’avinguda Jacint Esteve Fontanet, 105, promogut per la 
Asociación Cultural del Colegio Alemán San Alberto Magno. 

 
El 23 de març de 2018, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va acordar 
aprovar inicialment el Pla especial d’Equipaments de l’Avinguda Jacint Esteve 
Fontanet, núm. 105, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’Associació Cultural 
Col·legi Alemany “San Alberto Magno”.  
 
Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap escrit 
d’al·legacions, es presenta al Ple la proposta d’aprovar provisionalment el document, 
i enviar-lo a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva 
aprovació definitiva. 
 

 
 
 

 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

 
7. Dictamen que proposa l'aprovació del Pla Estratègic d'Esplugues 2025  

 
La planificació estratègica es configura com una eina de treball fonamental per 
identificar el model de ciutat que es desitja, apropar els interessos públics i privats, 
estimular iniciatives i impulsar la posada en marxa de projectes de futur. 
 
El Pla Estratègic de la ciutat permet la concreció d’un marc general de 
desenvolupament on, a partir del qual, i amb el consens de tots els agents implicats, 
s’identifiquen les actuacions necessàries per assolir els objectius fixats. 
 
El Pla Estratègic Esplugues 2025 parteix d’una anàlisi de la situació actual 
enfrontada a un escenari de futur; s’han identificat les potencialitats i debilitats,  les 
variables i factors del nostre entorn i a partir d’aquí, s’han definit les estratègies i els 
objectius prèviament acordats i consensuats més adients a la nostra realitat i a la  
visió compartida del futur de la ciutat. 
 
Actualment, tenir un Pla Estratègic és imprescindible per presentar-nos amb èxit a 
les convocatòries de Fons Europeus. 
 
Es proposa al Ple: 
 
L’aprovació del Pla Estratègic Esplugues 2025. 
 
 
 
8. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva del Document únic de 

Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). 
 
En compliment de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, es 
va elaborar amb data octubre de 2017, el Document Únic de Protecció Civil 
Municipal (DUPROCIM) d’Esplugues de Llobregat. 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 de novembre de 2017, va aprovar 
inicialment el Document esmentat. 
 

El text íntegre del Document es va sotmetre a informació pública per un termini de 
trenta dies hàbils, (publicació BOPB en data 27/12/17) i transcorregut el termini 
esmentat, no s’ha presentat cap suggeriment i/o al·legació. 
 

En sessió ordinària de la Comissió Municipal de Protecció Civil de data 17 d’abril de 
2018, es va emetre informe previ d’aprovació del DUPROCIM. 
 



 

Es proposa al Ple: 
 

Aprovar definitivament el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 
d’Esplugues de Llobregat. 
 

 
9. Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió anual de Padró Municipal 

d’Habitants a 1 de gener de 2018 
 
En compliment del que disposa la normativa aplicable, en relació amb la gestió, 
revisió i actualització del Padró municipal d’habitants, es proposa al Ple aprovar la 
revisió anual del Padró Municipal d’Habitants d’Esplugues de Llobregat a data de  l’1 
de gener de 2018  amb el resum numèric que es detalla a continuació:  
 
Població de dret: 46.726 habitants, dels quals 22.336 són homes i  24.390 són 
dones. 

 
 

10. Dictamen que proposa l’aprovació de les festes locals per a l’exercici 2019 
 

Declarar festes locals d'Esplugues de Llobregat per a l'any 2019, els dies 10 de juny 
(2a Pàsqua)  i 21 de setembre (Sant Mateu). 
 
 
11. Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de 

personal 
 

Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm.  2018/1677 de 16 de maig, pel que es va 
resoldre l’acomiadament disciplinari d’un treballador laboral. La baixa es va produir el 
18 de maig de l’any en curs.  
 
 
12. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla i de la 

relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
 

Actualment les places vinculades a tasques que comporten l’accés a bases de 
dades protegides i registres automatitzats han d’estar reservades a personal 
funcionari. 
 
Tenint en compte la vacant produïda per rescissió de contracte d’una de les places 
de personal laboral, s’aprofita per fer l’adaptació esmentada.  
 
 
 



13. Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de 
secretaria accidental i lletrats de suport durant el mes d’agost. 

 

En concret es tracta del nomenament de secretari accidental i de lletrat/da de suport 
directe al secretari de la Corporació, durant el període del mes d’agost, a fi de 
garantir les funcions jurídiques corresponents.  
 
 
14. Dictamen que proposa l’aprovació de l’autorització de compatibilitat d’un 

funcionari municipal. 
 

Reconèixer al  funcionari interí en plaça de subaltern i  en lloc de treball d’auxiliar de 
Serveis en el CEIP Gras Soler, la compatibilitat per exercir una activitat privada com 
a conserge en una finca privada durant el mes d’agost, període de les serves 
vacances d’estiu, comprometent-se a no participar en assumptes en els quals puguin 
resultar afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
 
 

 

MOCIONS 
 

17/18.- Moció del grup municipal C's de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, 
sol·licitant l'elaboració i aprovació del reglament de segona activitat per 
als agents de la Policia Local d'Esplugues. 

S’annexa moció. 

18/18.- Moció del grup municipal de la CUP de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat, en defensa dels drets de l'A. C. 

S’annexa moció. 

 


