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AJUNTAMENT PLE ORDINARI ABRIL 
 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 3/17, corresponent a la sessió 
ordinària de data 15 de març de 2017. 

 
2. Informacions de l’Alcaldia. 
 

3. Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia núm. 675, 
de data 29 de març de 2017, relatiu a la renúncia al règim de 
dedicació parcial de càrrec electe. 

El Sr. Marcos Sánchez, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 
ha formulat renúncia al règim de dedicació parcial, amb efectes del dia 28 de març 
de 2017. La renúncia formulada va ser recollida en Decret de l’Alcaldia núm. 675, de 
data 29 de març de 2017. 

De la qual cosa es dóna compta al Ple.  

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

4. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial dels 
equipaments situats entre el cementiri municipal, el Parc de la 
Fontsanta i els carrers Manuel de Falla i Àngel Guimerà, d’Esplugues 
de Llobregat. 

 
El 10 de març de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla 
especial dels equipaments situats entre el cementiri municipal, el Parc de la 
Fontsanta i els carrers Manuel de Falla i Àngel Guimerà, d’Esplugues de Llobregat, 
promogut per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i redactat per Batlle i Roig 
Arquitectura, SLP, per encàrrec d’aquest Ajuntament. 
 



El document defineix una ordenació per a les necessitats immediates i futures de 
l’escola Lola Anglada, quant a creixement i concreció dels paràmetres urbanístics i, 
defineix un sòl i l’ordenació corresponent, per a la implantació d’un hotel d’entitats 
municipal.  
 
Després del període d’informació pública sense la presentació d’al·legacions, i 
l’informe favorable del Departament d’Ensenyament, es presenta al Ple per a la seva 
aprovació provisional, abans d’enviar-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’àmbit Metropolità.  
 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de 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, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA. 

 
El 14 d’octubre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
document, promogut per FIATC, amb l’observació que, pel que fa a la mobilitat, calia 
incorporar les observacions que es derivaven de l’informe del Servei de Manteniment 
i Espai Públic, de 13 d’octubre de 2016.  
 
L’objecte del document és determinar les condicions d’ús i paràmetres urbanístics 
per a la construcció d’un nou edifici de consultes externes i oficines. 
 
Després del període d’informació pública sense la presentació d’al·legacions, els 
informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals, i de les administracions 
afectades a raó de les seves competències, es presenta al Ple per a la seva 
aprovació provisional, abans d’enviar-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’àmbit Metropolità.  
 
Només hi ha una discrepància quant a la delimitació i titularitat de la finca, entre la 
promotora i la Generalitat de Catalunya, que caldrà solventar abans de l’aprovació 
definitiva, a petició de les dues parts. 
 
 

6. Dictamen que proposa l'aprovació de l'expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert i dels plecs de condicions, relatius al 
servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió 
municipal d’Esplugues de Llobregat. 

 
El contracte del servei consistent en la neteja i manteniment de les zones verdes de 
gestió municipal d’Esplugues de Llobregat està proper a la seva finalització, en 
concret, en data de 31 d’agost de 2017. 
 



És preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir el contracte.  
 
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva 
per un import màxim anual de 1.309.583,95 € (IVA inclòs), imputable al pressupost 
vigent en cada exercici, dels quals 433.242,34 € (IVA inclòs) aniran a càrrec de 
l’exercici econòmic de 2017.  
Per a les següents anualitats, l’import màxim anual serà el següent:  

- Exercicis 2018 - 2020: 1.309.583,95€ (IVA inclòs).  
- Exercici 2021: 876.341,61€ (IVA inclòs).  

 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord de declarar que la despesa de 
l’expedient de contractació del servei té caràcter plurianual, aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert tramitació ordinària i aprovar els plecs de 
condicions econòmiques, administratives i tècniques. 
 

  

7. Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’Ordenança 
municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres 
elements al servei d’establiments de restauració 

 
El Ple de la Corporació en sessió de dia 21 de desembre de 2016, va aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, 
vetlladors i altres elements al servei d’establiments de restauració i va acordar 
sotmetre el document aprovat inicialment a informació pública. 
 
Conclòs el període d’informació pública han estat presentades 2 al·legacions. 
 
Així mateix el Síndic de Greuges ha formulat uns suggeriments concrets en relació 
amb la limitació horària d’aquestes activitats a la via pública i amb la necessitat 
d’ajustar el funcionament de les mateixes a les característiques de l’espai públic. 
 
Les al·legacions formulades i les recomanacions efectuades pel Síndic de Greuges 
han estat objecte de valoració i informe, que consta incorporat a l’expedient 
administratiu, en el qual es proposa l’estimació d’una part de les al·legacions 
formulades, ja sigui de forma total o parcial, i la desestimació de la resta.  
 
En el mateix informe es proposa la modificació del redactat de determinats articles i 
disposicions del text de l’Ordenança aprovat inicialment, als efectes de donar 
satisfacció a les al·legacions estimades total o parcialment.  
 
Per la qual cosa, es proposa, resumidament el següent: 
 



- Estimar parcialment les al·legacions i suggeriments efectuats en el tràmit 
d’informació pública, en la forma i abast contingut a l’informe incorporat a l’expedient 
i es recull a les modificacions del text definitiu de l’Ordenança que se sotmet a la 
consideració del Ple. 
 
- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de 
terrasses, vetlladors i altres elements al servei d’establiments de restauració, 
procedir a la seva íntegra publicació i notificar la present resolució a les persones 
que han formulat al·legacions, així com al Síndic de Greuges. 

 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 

8. Dictamen que proposa la designació de persones assessores 
permanents de la Comissió de Seguiment del Codi de Bon Govern.  

El Codi de Bon Govern de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat estableix la creació 
d’una Comissió de seguiment que estarà assessorada, de forma permanent, per una 
persona experta en matèria de transparència i bon govern, procedent de l’àmbit 
acadèmic i una persona experta en matèria de transparència i bon govern procedent 
de l'administració autonòmica o supramunicipal.  
 
La designació d’aquestes persones correspon al Ple de la Corporació per acord 
adoptat per majoria absoluta. 
 
Per la qual cosa es proposa el Ple,  
 
- Designar com a persones assessores permanents de la Comissió de seguiment del 
Codi de Bon Govern: 
 

• La  Sra. María José Palacio, Cap del servei de secretaria de la Diputació 
de Barcelona, Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. 
 

• El Sr. Pedro Molina Rodríguez-Navas, Professor associat  del 
Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB,  
Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona,  Programa de doctorat 
en Ciències de la Comunicació (2006), Llicenciat en Geografia i Historia, 
especialitat Historia Contemporània per la Universitat de Barcelona. 

 

9. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de 
crèdits del Pressupost municipal en vigor. 



La modificació proposada afecta a crèdits per un import de 6.057.643,92 €, dels 
quals la quantitat de 5.498.452,33 € suposen increment de pressupost i 559.191,59€ 
representen un canvi de destinació de partides ja existents. 
 
La despesa corrent es modifica en la quantitat de 158.232,09 €. 
 
La proposta de modificació de despesa corrent es finança per transferència entre 
partides. 
 
El crèdit per a despesa d’inversió es modifica en la quantitat de 3.409.401,83 €. 
 
La modificació de despeses d’inversió es finança amb:  

 
• Nou endeutament, fins un import de 2.490.000,00 €. 
• Transferències de capital, per un import de 518.442,33 €. 
• Baixes de crèdit d’altres partides d’inversió, per import de 400.959,50 €. 

 
En el crèdit destinat a amortització d’operacions financeres, es preveu l’amortització 
per avançat de préstecs a llarg termini per import de 2.490.000,00 €, finançada amb 
romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals obtingut en la liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2016, la qual cosa permet que el nivell d’endeutament viu 
previst en l’aprovació del Pressupost de l’exercici 2017 es mantingui constant. 
 

10. Dictamen que proposa la sol·licitud d’adhesió a la ‘Asociación de la 
Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación  (ARINN)’. 

A la Junta de Govern de 4 de novembre del 2016 es va acordar participar en la 
convocatòria per a la concessió de la distinció“Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, 
ja que formar part d'aquesta Xarxa on es potencia la relació entre les ciutats, la 
realització de projectes conjunts, així com el reconeixement a la capacitat d'impulsar 
les actuacions en matèria de ciència i innovació, ens permetrà compartir amb altres 
ciutats el coneixement i l'experiència. 
 
Mitjançant resolució de 22 de març de 2017 es concedeix a l'Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat la distinció de "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" (ARINN), que 
permetrà formar part de la Red Innpulso. 
 
La distinció és un reconeixement al paper cada vegada més actiu que ha assumit 
l'Ajuntament d'Esplugues en el desenvolupament de polítiques i actuacions per 
afavorir la innovació en l'àmbit local, definint polítiques, potenciant estructures, 
institucions i empreses locals amb un fort component científic, tecnològic i innovador. 
 
Es proposa aprovar la integració de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a la 
“Asociación Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN)". L’objecte i 
finalitat és reconèixer i impulsar les actuacions que en matèria de ciència i innovació 



realitzen els Ajuntaments, fomentant la col·laboració entre les administracions locals 
pertanyents a la Xarxa, millorat el potencial innovador i servir de model a altres 
ajuntaments per avançar cap a un model productiu sostenible, des del punt de vista 
econòmic, social i ambiental, basat en el coneixement i la innovació i els seus 
Estatuts. 
 

11. Dictamen que proposa la modificació de la plantilla de personal 
funcionari/laboral i de la relació de llocs de treball.  

Atès que la treballadora familiar de la plantilla de personal laboral, adscrita al 
departament d’Acció Social, ha presentat petició de jubilació parcial. 
  
Tenint en compte que, d’una banda, la figura de la plaça de treballador/a familiar es 
contempla en la plantilla municipal com un lloc a extingir, ja que és un servei  que 
està externalitzat des de fa més de 15 anys i, d'acord amb com han anat 
evolucionant els Serveis Socials Bàsics, i per tal de poder donar una cobertura més 
eficient i eficaç, així com  reforçar l'atenció en els Serveis Socials Bàsics, és 
necessari incorporar un/a treballador/a social al Departament d'Acció Social. 
 
D’altra banda, la plantilla del personal funcionari inclou una plaça de tècnic/a 
d’Administració General, i per tal de vincular-la a un lloc de treball pel qual es 
requereix un perfil jurídic en el corresponent procés de selecció, es creu necessària 
la transformació de l’esmentada plaça en una de lletrat/da.  
 
Atès l’exposa’t, es proposa: 
 
Primer.-   Modificar la plantilla del personal laboral en el sentit de reduir  la plaça de 
treballador/a familiar a extingir, amb un 25% de jornada, i crear una de treballador/a 
social amb una dedicació del 75%. 
 
Segon.- Transformar una plaça de tècnic/a general d’Administració Local de la 
plantilla del personal funcionari, en una de tècnic/a d’Administració Especial, 
lletrat/da. 
 
Tercer.-   Crear un lloc de treball de treballador/a social, amb una dedicació del 75%. 

 
 

12. Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en 
matèria de personal  

Decret 599, de 17 de març de 2017 
 
Per Decret de l’Alcaldia es va resoldre el nomenament interí d’un Enginyer Superior 
de la plantilla de funcionaris, amb efectes 3 d’abril de 2017 i adscrit al lloc de treball 
de director/a de Tecnologies i Innovació Tecnològica. 



 
 
 

MOCIONS 
 

09/17.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, sol·licitant  la creació de l’Observatori Municipal contra la Violència 
de Gènere.   

S’annexa moció. 

10/17.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a favor i en suport dels nens, nenes i adolescents amb alta capacitat 
intel·lectual.    

S’annexa moció. 

11/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per desenvolupar un projecte de 
secció local del Banc de l’Energia.  

S’annexa moció. 

12/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, sobre els serveis socials relacionats amb el trastorn 
de l’espectre autista (TEA). 

S’annexa moció. 

13/17.- Moció dels grups municipals del PSC, Esquerra Republicana-Gent per 
Esplugues, PDECAT i Canviem Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, que recull la proposta de la UGT Baix Llobregat sobre les Empreses 
Multiserveis. 

S’annexa moció. 

PROPOSICIONS - REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
1/17.- Proposta ciutadana de l'Associació Veïns i Veïnes d'Esplugues per la 
transparència i visibilitat dels mandats de Ple, quant a propostes ciutadanes i 
mocions aprovades. 

S’annexa proposició. 


