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AJUNTAMENT PLE ORDINARI DESEMBRE 
 

 
 

 
1. Informacions d’Alcaldia.  

 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 
 
(el resum dels punts 2 i 3 és comú) 
 

2. Dictamen que proposa l’aprovació del Projecte constructiu del Mercat 
municipal de la Plana. 
 

3. Dictamen que proposa l’aprovació del Projecte constructiu del Mercat 
municipal de Can Vidalet. 
 
El 15 de febrer de 2017, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
declarar l’oportunitat i conveniència d’atorgar un dret d’ús privatiu, en règim de 
concessió administrativa, sobre una porció de l’edificació que s’ha de construir 
per ser destinat, en part al Mercat Municipal i en part a supermercat i a 
aparcament en soterrani, tant pel que fa al Mercat de la Plana, com al de Can 
Vidalet. El 24 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va acordar 
adjudicar la concessió administrativa relativa a cadascun dels Mercats, a 
l’empresa LIDL SUPERMERCADOS, SA. 
 
D’acord amb les clàusules de la concessió administrativa, LIDL havia de 
presentar un projecte bàsic i executiu de cadascun dels edificis, que són els 
que ara es presenten al Ple per a la seva aprovació inicial. 

 
 
 
 
(el resum dels punts 4 i 5 és comú) 



 
4. Dictamen que proposa l’inici expedient i aprovació del plec de 

condicions regulador de l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de 
concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat municipal 
de la Plana. 
 

5. Dictamen que proposa l’inici expedient i aprovació del plec de 
condicions regulador de l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de 
concessió administrativa, sobre determinats espais del mercat municipal 
de Can Vidalet. 
 
En aquests dos casos, es presenta al Ple l’aprovació del Plec de condicions 
que ha de regular l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en règim de 
concessió administrativa, sobre determinats espais, tant del Mercat Municipal 
de Can Vidalet, com del Mercat de La Plana. 

 
 

6. Dictamen relatiu a la gestió i explotació de l’aparcament de vehicles del 
Complex Esportiu Municipal de les Moreres al servei integral 
d’aparcaments. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és titular d’un aparcament situat a la 
planta soterrània del CEM Les Moreres, que en l’actualitat es gestiona per la 
Sociedad  municipal mixta PROGESER, en virtut de l’acord del Ple de 19 de 
desembre de 2012. 
 
L’aparcament de Les Moreres està integrat a l’edifici de titularitat municipal 
que constitueix el Complex Poliesportiu de Les Moreres, i la totalitat de l’edifici 
està destinat a la prestació de serveis públics municipals, ja siguin de caràcter 
esportiu o de qualsevol altre servei també públic municipal, i al propi servei 
públic d’aparcaments, de manera que la totalitat de l’immoble, inclòs 
l’aparcament, té el caràcter de domini públic, servei públic. 
 
Es proposa al Ple aprovar que es mantingui com a obligació de PROGESER, 
la gestió i explotació de la planta destinada a aparcament de vehicles del 
Complex Esportiu Municipal de Les Moreres, com a part integrant del servei 
integral d’aparcaments. 
 
 

7. Dictamen que proposa la modificació del contracte del servei de 
recollida de residus i neteja viària a Esplugues de Llobregat. 
 
Com a conseqüència de l’atorgament de la subvenció convocada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en matèria de gestió de residus per als municipis 
de l’àmbit metropolità per a projectes realitzats els anys 2017 i 2018 per un 
import màxim de 311.405,90 €, es proposa la modificació del contracte de 



servei de recollida de residus i neteja viaria a Esplugues de Llobregat en els 
termes previstos en els plecs de condicions que el regulen. En aquest sentit, 
la modificació del contracte consisteix en l’avançament del pagament de la 
inversió de conceptes relacionats amb el foment de la recollida selectiva dels 
grans productors i la contractació de dos inspectors/informadors, per donar 
suport a la fase d’implantació, valoració i seguiment d’aquest projecte 
subvencionat. 
 
Juntament amb l’anterior modificació, es proposa una altra amb la finalitat 
d’adaptar la recollida de residus a la ciutat construïda. Així, per tal de poder 
tenir més flexibilitat a l’hora de decidir en quin costat se situa l’estacionament 
d’un carrer, i aprofitant que els plecs de condicions preveien la compra de 
quatre camions de recollida de residus, es considera tècnicament que un 
d’aquest nous vehicles sigui de recollida a esquerra. 
 
Amb l’execució d’aquestes modificacions es fixa el preu del contracte del 
servei de recollida de residus i neteja viaria en un import total 13.837.829,78 € 
IVA inclòs, que suposa una modificació a la baixa de - 8.520,46 €  
 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació de la 
modificació del contracte de servei de recollida de residus i neteja viària, 
adjudicat a l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 
 
 

8. Dictamen que proposa l'ampliació de la finalitat de la subvenció 
adreçada a la mobilització d'habitatges buits per allotjar persones en 
risc d'exclusió residencial. 
 
En relació a la subvenció municipal concedida a l’entitat FUNDACIÓ 
PRIVADA HABITAT 3 TERCER SECTOR SOCIAL per a la mobilització 
d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social adreçat a persones en risc 
d’exclusió residencial, davant la necessitat de donar resposta a les 
emergències habitacionals que gestionen els Serveis Socials municipals, és 
d’interès públic proposar l’ampliació de l’objecte d’aquesta subvenció i les 
seves finalitats, amb inclusió de la gestió del seguiment social de les unitats 
familiars que estiguin ocupant habitatges de propietat municipal declarats 
d’inserció social. 
 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació relatiu a 
l’ampliació de l’objecte i les finalitats de la subvenció atorgada a l’entitat 
FUNDACIÓ PRIVADA HABITAT 3 TERCER SECTOR SOCIAL, amb la 
inclusió de la gestió del seguiment social de les unitats familiars que estiguin 
ocupant  habitatges de propietat municipal declarats d’inserció social. 
 
 



9. Dictamen que proposa aprovar el canvi de titularitat del quiosc de 
l’avinguda de Cornellà, cantonada carrer 8 de Març, d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
La persona actualment titular de la concessió relativa al quiosc ubicat a 
l’avinguda de Cornellà, cantonada amb carrer 8 de Març d’Esplugues de 
Llobregat, i la nova persona adquirent, han presentat escrit conjunt per 
demanar autorització per a la transmissió de la concessió. Constatat que s’ha 
aportat la documentació necessària, es proposa al Ple la seva aprovació. 
 
 

10. Dictamen que proposa la modificació i pròrroga del conveni subscrit 
amb la Fundació Asproseat Proa Esplugues en matèria d'integració 
sòcio-laboral de persones amb discapacitat. 
 
L’1 d’agost de 2001, l’Ajuntament d’Esplugues i la Fundació Privada Proa van 
subscriure un conveni per a la realització d’un projecte d’integració socio-
laboral de persones amb discapacitat psíquica mitjançant el manteniment de 
les zones verdes, realitzant treball productiu en entorn obert, de manteniment 
de la jardineria de zones verdes situades en escoles i instituts públics i 
poliesportius d’Esplugues de Llobregat relacionades en l’annex del conveni, 
contemplant-ne, entre d’altres extrems, l’aportació d’una subvenció de 
l’Ajuntament per l’import total del projecte. 
 
Es proposa al Ple modificar el conveni incrementant les hores de consergeria 
dins el període actual; incrementar la subvenció actual del conveni, i 
prorrogar-lo fins a 31 de desembre de 2019. 

 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 

11. Proposta d’acord de reconeixement de compatibilitat a una funcionària 
per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat. 

 

Reconèixer a una funcionària, en categoria d’auxiliar d’Administració General, 
la compatibilitat per a la realització de tasques administratives en un Centre 
Esportiu de Barcelona, 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. 

 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 

 
12. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la 

tinença d’animals. 
 
L’actual ordenança reguladora, que ha esdevingut una eina important per a la 
regulació de la tinença d’animals, necessita ser substituïda per una altra que 
reculli les novetats normatives produïdes des de la seva aprovació l’any 1999 
i, sobre tot, els canvis de mentalitat social sobre la tinença d’animals, les 
interaccions amb les persones i sobre l’ús de l’espai comú urbà. 
 
També resulta necessari dotar els serveis municipals d’eines, tant jurídiques 
com tecnològiques, que facilitin la detecció i reacció davant els 
comportaments incívics de les persones propietàries o possessores d’animals 
envers l’espai públic, la ciutadania i, també, la resta d’animals, per tal d’evitar 
els efectes perjudicials en la seguretat i salubritat pública, la convivència 
ciutadana i la protecció i benestar dels propis animals. 
 
En aquest sentit, es considera que la identificació dels animals de companyia 
mitjançant ADN sanguini pot tenir efectes favorables, especialment en relació 
amb la salut i benestar d’aquests animals i també en el manteniment de les 
condicions de salubritat i neteja de l’espai públic. 
 
Aquesta iniciativa normativa ha estat objecte de participació pública mitjançant 
el portal web municipal destinat a aquesta finalitat.  
 
Finalment, els serveis municipals han procedit a elaborar el projecte de nova 
ordenança ajustada a la normativa sectorial vigent, que se sotmet a la 
consideració del Ple, als següents efectes: 
 

 Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals al 
municipi d’Esplugues de Llobregat i la Memòria General que 
acompanya al projecte d’Ordenança.  
 

 Sotmetre-la a tràmit d’informació pública per termini de trenta dies 
hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions.  
 

 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.  

 
 

 

 



13. Dictamen que proposa donar compte del protocol local per a l’abordatge 
integral de la violència masclista  
 

En culminar el procés d’elaboració del “Protocol local per a l’abordatge 
integral de la violència masclista” redactat amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, que té com a objectiu garantir una atenció coordinada davant 
situacions de violència masclista des dels diferents àmbits i serveis, és oportú 
donar-hi compte al Ple. 
 
 
 

MOCIONS 

27/18.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
de suport als catalans presos preventius vaguistes de fam. 

S’annexa moció. 

28/18.- Moció del grup municipal ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per a l'elaboració d'un pla plurianual de millores per a la 
supressió de barreres arquitectòniques i altres adaptacions. 

S’annexa moció. 

29/18.- Moció del grup municipal PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de suport a la decisió dels presos polítics d’iniciar una vaga de 
fam. 

S’annexa moció. 

30/18.- Moció del grup municipal ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per fer accessible el dret a l'habitatge digne. 

S’annexa moció. 

31/18.- Moció del grup municipal PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per exigir a la Generalitat beques menjador per a les escoles 
bressol públiques. 

S’annexa moció. 
 


