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AJUNTAMENT PLE ORDINARI GENER 
 
 

1. Informacions de l’Alcaldia 
 

 
2. Dictamen que proposa donar compte del  canvi de denominació del Grup 

municipal de CDC de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
El portaveu del grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya ha 
comunicat a l’Ajuntament el canvi de nom d’aquest grup municipal, que passa a 
anomenar-se Partit Democràtic Europeu de Catalunya - PDECAT, de la qual cosa es 
dóna compte al Ple de la Corporació. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
3. Dictamen que proposa acceptar la cessió de la Carretera C-245 al seu 

pas pel terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
En diverses ocasions, des de l’any 2010, s’ha manifestat l’interès d’aquest Consistori 
en l’adquisició de la titularitat de la C-245 a la Generalitat de Catalunya. El 21 de 
gener de 2015, va ser mitjançant un acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat que es va sol·licitar formalment a la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya el traspàs a favor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
del tram de la carretera C-245. 
 
El 15 de novembre de 2016, el conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya va resoldre aprovar l’expedient de traspàs a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, dels dos trams de la Carretera comarcal     
C-245 que discorren per la nostra ciutat.  
 
Aquesta cessió és efectiva a partir de la data de la Resolució del conseller però, tot i 
això, es proposa a aquest plenari acceptar formalment el traspàs del tram de la 
carretera C-245 que discorre pel terme municipal d’Esplugues de Llobregat.  
 

 



4. Dictamen que proposa aprovar el Text refós de la Modificació puntual del 
Pla General Metropolità Tres Molinos - Pla Parcial Gall. 

 
Com a antecedent, el 18 de novembre de 2015, aquest plenari va acordar aprovar 
inicialment aquesta modificació de Pla general, i el 15 de juny de 2016, la va aprovar 
provisionalment. 
 
A continuació, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità, el 27 de 
setembre de 2016, va acordar suspendre la tramitació fins que es presentés un text 
refós que incorporés determinades prescripcions. 
  
En aquests moments, ja disposem del Text refós presentat per LIDL, i ha estat 
informat favorablement pel Ministeri de Foment i la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat, i pels Serveis tècnics municipals, perquè han estat 
incorporades totes les prescripcions, de manera que correspon aprovar el Text refós 
perquè, a continuació, sigui tramès a la Comissió Territorial d'Urbanisme per al tràmit 
d’aprovació definitiva. 
 

 
5. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte de 

concessió d’obres públiques per a la renovació i construcció de les 
instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Plana per incorporar el 
servei de “Minuts Menuts Municipals”. 

 
És d’interès municipal donar continuïtat al servei “Minuts Menuts Municipal”, que 
prestava fins a l’actualitat la Fundació Pere Tarrés, mitjançant contracte administratiu 
de serveis, al CEM La Plana, i per part de DUET ESPLUGUES, S.A, dins de 
l’execució del contracte de concessió d’obres públiques vigent. 
 
Aquesta proposta ha estat informada favorablement pel Servei d’Esports. 
 
Per tant, es proposa al Ple la modificació del contracte de concessió d’obres 
públiques per a la renovació i construcció de les instal·lacions del Complex Esportiu 
Municipal La Plana, per a incorporar al Pla de Gestió de l’equipament el servei de 
“Minuts Menuts Municipal” i modificar el preu públic. 
 
 

6. Dictamen que proposa el requeriment de dipòsit de fiança definitiva 
relativa al contracte de servei de neteja de les dependències municipals 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

 
El Ple del 28 de setembre de 2016 va aprovar l’expedient de contractació del servei 
de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Presentades tres pliques, els informes tècnics de valoració i la Mesa de contractació 
indiquen que l’oferta mes avantatjosa és la presentada per MULTI SERVEIS 



ENDAVANT, SL, de manera que es proposa al Ple requerir a aquesta empresa 
perquè presenti la documentació acreditativa del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, i dipositi en la Tresoreria municipal la fiança 
definitiva. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
7. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un funcionari de 

la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat privada. 
 
 
S'ha rebut una sol·licitud de reconeixement de compatibilitat presentada pel 
funcionari, adscrit a un lloc d’auxiliar de Serveis de la plantilla d’aquesta Corporació, 
que consisteix en la inserció de publicitat en un blog a Internet de contingut 
promocional principalment esportiu, i atès que de la descripció efectuada de 
l’activitat no es constaten elements en els quals puguin resultar afectats interessos 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i que l’informe jurídic és favorable, es 
proposa la seva autorització.  

 
 
8. Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un treballador de 

la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat formativa 
del sector públic. 

 
S'ha rebut una sol·licitud de reconeixement de compatibilitat presentada pel 
treballador, adscrit a un lloc de director de Servei d'Esports i Equipaments de la 
plantilla d’aquesta Corporació, que consisteix en la col·laboració com a tutor d’un 
grup d’alumnes en el Programa de Postgrau de Gestió Esportiva Municipal 
organitzat per la Universitat de Barcelona, entre els mesos de febrer i juliol de 2017, i 
 atès que l’informe jurídic és favorable, es proposa la seva autorització.  

 
 
9. Dictamen que proposa donar compte d'un decret en matèria de recursos 

humans. 
 

L’Ajuntament ha convocat i té en marxa un procés selectiu per confeccionar una 
borsa de treball de Subalterns que, per calendari, no finalitzarà fins al proper mes de 
març de 2017. 
 
Tenint en compte que en tant no finalitzi l’esmentat procés és necessari reforçar la 
Unitat Tècnica de Serveis Subalterns, s’ha procedit al nomenament interí, amb 
efectes 12 de gener de 2017, d’una persona, la qual ja va prestar serveis en la citada 
Unitat a plena satisfacció del seu cap directe. 
 
 
 



 
MOCIONS 

 

1/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues, 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre els comptadors 
telegestionables o també dits intel·ligents. 

S’annexa moció. 


