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AJUNTAMENT PLE ORDINARI OCTUBRE 
 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/16, corresponent a la sessió 
ordinària de data 28 de setembre de 2016. 

 
 

2. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
3. Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acta de delimitació entre els 

termes municipals de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat, el 5 
d’octubre de 2016, i la designació del senyor Jaume Escoda i Valls; nou 
director del Servei d’Urbanisme, per formar part de la Comissió de 
delimitació municipal. 
 

Mitjançant aquesta proposta, es plantegen dues qüestions al Ple: 
 
D’una banda, l’aprovació de l’Acta de delimitació que es va signar el 5 d'octubre de 
2016, a l'Ajuntament de Sant Joan Despí, amb el reconeixement de dues fites per 
part de les dues comissions de delimitació.  
 
Aquesta Acta s’adjunta a aquest acord, signada per tots els membres de la comissió 
de delimitació d'ambdós municipis. 
 
D’altra banda, en tant que en aquests moments ja s'ha incorporat a l'Ajuntament 
d'Esplugues, com a director del Servei d'Urbanisme, el senyor Jaume Escoda Valls, 
es proposa a aquest plenari el seu nomenament, per formar par de la Comissió de 
delimitació, en substitució del senyor Jesús Mateo Ballestero; ja jubilat, i del senyor 
Joan Mamano, qui havia estat ocupant el seu lloc de forma interina, i mentre no 
s’incorporava el nou director del Servei d’Urbanisme. 
 
 
 



4. Dictamen relatiu a l’aprovació de la modificació del text del conveni 
entre l’AMB, i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la prestació 
del servei públic del transport col·lectiu urbà de viatgers a diversos 
municipis del Baix Llobregat, que ja va ser objecte d’aprovació a la 
sessió plenària de juliol de 2016. 

 
En aquesta ocasió, s’eleva al Ple una proposta per a modificar el text d’un conveni 
que ja vam aprovar en la sessió plenària del 20 de juliol de 2016. 
Tot i que el text que vam aprovar tan sols fa tres mesos, havia estat redactat i 
proposat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en relació amb el qual es van fer 
algunes aportacions des d’aquest Consistori, l’Àrea Metropolitana ha demanat a 
aquest Ajuntament que es modifiquin tres incisos del clausulat del conveni;  
 
Pel que fa als dos primers, es pot dir que són aspectes de detall, o de precisió. 
Pel que fa al tercer, que feia referència a la consignació pressupostària, finalment 
l’Àrea Metropolitana ha acceptat la proposta que s’havia fet des de la Secretaria i 
Intervenció d’aquest Ajuntament.  
 
D’aquesta manera, es proposa aprovar un text modificat, però que no incorpora, ni 
modifica, qüestions de fons o estructurals del text. 
 
 

5. Dictamen que proposa l’aprovació de les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions adreçades a la mobilització d’habitatges 
buits per allotjar persones en risc d’exclusió residencial. 

 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pretén fomentar la mobilització d’habitatges 
buits per a destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc d’exclusió 
residencial. 
 
En aquest sentit, s’han confeccionat unes bases específiques que defineixen el 
conjunt de condicions i procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat dins del projecte de mobilització d’habitatges buits, així com els criteris de 
valoració que es prendran en consideració a l’hora d’avaluar les diferents sol·licituds. 
Els destinataris d'aquestes subvencions seran entitats sense ànim de lucre 
vinculades a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 
 
La quantia màxima dels ajuts a atorgar per període 2016-2019 és de 175.000 euros, 
d’acord amb el detall següent: 

- Exercici 2016: 25.000 euros. 
- Exercici 2017: 50.000 euros. 
- Exercici 2018: 50.000 euros. 
- Exercici 2019: 50.000 euros. 



Es proposa al Ple: 
 
Aprovar el text de les bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions per a la mobilització d’habitatges buits per a destinar-los a lloguer social 
adreçat a persones en risc d’exclusió residencial i convocar el concurs per a 
l’atorgament d'aquestes subvencions. 
 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

 
6. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l'Ordenança 

Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.  
 
Una de les línies estratègiques del  nostre PAM és tenir cura del medi ambient i de 
les generacions futures.  
 
Amb l’objectiu de contribuir a la reducció de la contaminació atmosfèrica i a la  
millora de la qualitat de l’aire es desitja fomentar l’adquisició de vehicles menys 
contaminats i, per això, es proposa modificar l’Ordenança Fiscal núm. 2 en el sentit 
d’aprovar les bonificacions fiscals següents: 
 
1.- Una bonificació del 75% de la quota a pagar, durant un període de 10 anys des 
de la data de matriculació, per als vehicles elèctrics purs. 
 
2.- Una bonificació del 40% de la quota a pagar, durant un període de 5 anys, des de 
la data de matriculació, per als vehicle híbrids, elèctrics d’autonomia estesa i aquells 
que utilitzin exclusivament gas natural comprimit, hidrogen, metà, metanol, biogàs o 
GLP que siguin Euro V o superior. 
 
Aquestes bonificacions són pregades i serien d’aplicació a partir de l’any 2017.   
 
També es proposen modificacions per adaptar el text de l’Ordenança als canvis 
normatius produïts durant  6 anys, període durant el qual no s’ha modificat aquesta 
Ordenança  i es proposen ajustos tècnics per fer una gestió del tribut més eficient.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOCIONS 

28/16.-  Moció dels grups municipals de la CUP i d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per a la cessió de la planta subterrània de 
l’edifici “La Baronda” per a l’ús intern d’entitats d’Esplugues de 
Llobregat. 

S’annexa moció. 

30/16.-  Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per unes Festes Majors i uns espais d’oci sense violència 
masclista. 

S’annexa moció. 

31/16 - Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, de ratificació de l’acord sobre la declaració del “Dia 
d’homenatge a Lluís Companys i Jover, president de la Generalitat de 
Catalunya”. 

S’annexa moció. 

32/16 - Moció del grup municipal PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, de suport a una Llei d'aprofitament dels excedents 
alimentaris. 

S’annexa moció. 


