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AJUNTAMENT PLE ORDINARI FEBRER 
 
 

1. Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones. 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 13/17, corresponent a la sessió  
ordinària de data 20 de desembre de 2017.      
 

3. Informacions d’Alcaldia. 
 

4. Dictamen que proposa donar compte de la modificació de la composició 
del grup municipal de Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). 

 
El PDeCAT, mitjançant escrit de data de registre d’entrada 19 de gener de 2018,  
posa en coneixement de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l’acord adoptat pel 
Consell Nacional del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en sessió 
celebrada el 13 de gener de 2018, que comporta la confirmació d’una resolució de 
l’òrgan competent d’aquest partit, en virtut de la qual el senyor Albert Comellas, 
regidor d’aquest Ajuntament, ha estat expulsat d’aquest partit polític.  
 
Per la qual cosa, correspon: 
 
1.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de l’expulsió produïda. 
 
2.- Posar de relleu que aquesta situació està prevista de forma expressa en l’últim 
paràgraf de l’article 73.3 de la Llei de bases del règim local, i té com a efecte directe 
que el regidor afectat quedi en situació de regidor no adscrit; de forma que el grup 
municipal del PDeCAT restarà constituït únicament pel regidor Sr. Santi Siquier. 
 
3.- Significar que la data que cal prendre en consideració en relació amb els efectes 
de l’expulsió comunicada, en allò que afecta a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, és la del següent dia hàbil al de presentació de la comunicació, per tant, el 
dia 22 de gener de 2018. 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
5. Dictamen que proposa la pròrroga del contracte de manteniment dels 

espais verds del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atesa la interposició del recurs especial en matèria de contractació contra l’acord 
d’adjudicació del nou contracte del servei de neteja i manteniment de les zones 
verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat, aquest acord queda suspès de 
forma automàtica fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es 
pronunciï sobre l’aixecament de la suspensió o resolgui expressament el recurs 
especial en matèria de contractació interposat. 
 
Es proposa al Ple:  
 
Aprovar la pròrroga del contracte del servei de conservació, manteniment i vigilància 
de les zones verdes urbanes d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a URBASER, S.A. 
per acord de l’Ajuntament Ple de 20 de juliol de 2011, pel període que transcorri fins 
que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic acordi l’aixecament de la 
suspensió de la tramitació del nou expedient de contractació o resolgui 
expressament el recurs especial en matèria de contractació. 
 

 
6. Dictamen que proposa ratificar l’acord de l’Ajuntament de Sant Joan 

Despí, pel qual s’aprova la pròrroga del contracte de servei de la 
deixalleria. 

 
En relació amb la gestió del servei públic de la deixalleria de forma mancomunada, 
entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, 
aquest últim va aprovar per acord de la seva Junta de Govern Local, de 15 de gener 
de 2018, la continuïtat, per raons d’interès públic, per un període d’un mes, d’1 de 
gener de 2018, a 31 de gener de 2018, del contracte de gestió del servei públic 
formalitzat pels Ajuntaments de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat, amb la 
societat mercantil Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA), per a la gestió 
en la modalitat de concessió del servei públic de deixalleria mancomunat. 
 
Per aquesta raó, es considera oportú proposar al Ple de l’Ajuntament ratificar l’acord 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, pel qual s’aprova la pròrroga del contracte del 
servei públic de la deixalleria mancomunat entre els dos municipis adjudicat a 
l’empresa Solucions Integrals per als Residus, SA (SIRESA). 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 

 
7. Dictamen que proposa aprovar l’actualització dels preus públics 

corresponents a la deixalleria mancomunada de la Fontsanta. 
 
S'aprova l’actualització dels preus públics de la deixalleria de la Fontsanta, 
gestionada pels Ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí, de 
conformitat amb l'acord aprovat per la Junta de govern de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona en data 17 d’octubre de 2017, i que actualitza els preus tenint en compte 
els estudis de costos realitzats. 
 

 
8. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a 

proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2017. 
 

El període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la metodologia 
establerta pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, ha estat durant el quart 
trimestre de 2017 de -7,05 dies. Aquest indicador equival a un període de pagament 
de 22,95 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable 
municipal. 
 

 
9. Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i 

Tresoreria, relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el 
pagament a proveïdors, durant el quart trimestre de 2017. 
 

Per donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de l’Ajuntament 
de la informació següent: 
 
Informe de 25 de gener de 2018, relatiu a l’acompliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions municipals, del qual bàsicament es desprèn: 
 

− El total de pagaments de factures o d’altres documents durant el quart 
trimestre de 2018 ha estat de 2.186, per un import total de 5.342.862,85€. 

− El període mitjà de pagament ha estat de 20,22 dies des de la data de 
presentació de les factures al registre. 
 
 
 
 

 



10. Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia, de 
designació dels membres de la Comissió Municipal de Protecció Civil 
d’Esplugues de Llobregat. 

 
Aprovar la composició de la Comissió de Protecció Civil i designació de les persones 
que en formen part: 
 

1) Presidenta: alcaldessa. 
 

2) Vicepresidenta primera: regidora delegada de Protecció Civil.  
 

3) Vicepresident segon: regidor delegat adjunt de Seguretat Ciutadana. 
 

4) Secretari: secretari de la Corporació i, com a suplent, directora de la UJA de 
Serveis Generals. 
 

5) Vocals:  
 

- Coordinadora general d’Àmbit i, com a suplent coordinadora tècnica de 
Recursos Humans.  

- Coordinador d’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i, com a suplent, director 
d’Urbanisme. 

- Tècnic municipal de Protecció Civil i, com a suplent, coordinadora tècnica 
d’Espai Públic. 

- Director del Servei de Policia Local i, com a suplent, cap de la secció 
operativa de Policia Local.  

- Director del Servei de Manteniment i Espai Públic i, com a suplent, 
coordinador Operatiu d’Espai Públic. 

- Tècnic d’Activitats Empresarials (1) i, com a suplent, tècnic d’Activitats 
Empresarials (2). 

- Tècnic de Medi Ambient i, com a suplent, tècnica de Parcs i Jardins. 
- Directora d’Acció Social i, com a suplent, tècnica d’Acció Social. 
- Inspector/a en cap de l’ABP d’Esplugues de Llobregat de Mossos d’Esquadra 

i, com a suplent, sotsinspector/a sotscap de l’ABP d’Esplugues de Llobregat 
de Mossos d’Esquadra.  

- Cap del Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona i, com a suplent, 
tècnic/a del Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona. 

- Cap de Bombers de la Regió Metropolitana-Sud i, com a suplent, cap del Parc 
de Bombers de l’Hospitalet de Llobregat. 

- President/a delegat de l’Assemblea Local de la Creu Roja i, com a suplent, 
vicepresident/ta de l’Assemblea Local de la Creu Roja 
 
 
 



11. 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. 

 
Reconèixer al director d’Esports la compatibilitat per la seva col·laboració com a tutor 
d’un grup d’alumnes en el Programa de Postgrau de Gestió Esportiva a realitzar fins 
al mes de juliol de l’any en curs i organitzat per la Universitat 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.  
 

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

de personal. 
 
Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2018/217 de 26 de gener, pel qual es va 
resoldre el nomenament interí, amb caràcter d’urgència, d’un educador social, per la 
renúncia voluntària de l’anterior ocupant. 
 
 

MOCIONS 

2/18.- Moció del Grup Municipal PSC per exigir a la Generalitat l'abonament del 
deute pendent de les escoles bressol, i resoldre amb caràcter general el 
seu finançament. 

S’annexa moció. 

3/18.- Moció del Grup Municipal d’ERC-GxE per recuperar el poder adquisitiu 
del sistema públic de pensions. 

S’annexa moció. 

4/18.- 04 18 Moció Ciutadans per la implantació de barreres de seguretat per a 
motoristes. 

S’annexa moció. 

5/18.- Moció dels Grups Municipals PSC, ICV-MES-AS i CUP de suport i 
adhesió a la vaga feminista convocada per al 8 de març. 

S’annexa moció. 


