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AJUNTAMENT PLE ORDINARI ABRIL 
 

 
1. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

davant l’emergència sanitària, econòmica i social provocada per 
l’impacte del COVID-19. 
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 4/20, corresponent a la sessió 
ordinària de data 18 de març de 2020. 
 

3. Informacions de l’Alcaldia. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 

4. Dictamen que proposa aprovar el Text refós de la Modificació del Pla 
especial del centre hospitalari i centre mèdic i ordenació volumètrica per 
a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes al carrer Sant 
Mateu, número 24-26. 

 
El 25 de juliol de 2017, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità 
va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla especial del 
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, fins que 
s’elaborés un text refós que incorporés un seguit de prescripcions, que aquell 
acord detallava. La més rellevant, que calia aclarir els límits de la finca inclosa al 
document, a partir dels terrenys expropiats per a la construcció de la Ronda de 
Dalt en el seu moment. 
 
El 20 de juny de 2018, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar aprovar el text refós. No obstant això, el 21 de juny de 2018, la 
Generalitat de Catalunya i la Mutua FIATC van signar el Conveni de Mutu Acord, 
Acta de Pagament i Ocupació, que defineix aquesta finca.  
 
El Text refós que s’eleva al Ple per a la seva aprovació té com a principal 
objectiu ajustar els paràmetres edificatoris a aquest nou àmbit determinat pel 
Conveni esmentat. 

 



 
 
 

5. Dictamen que proposa la modificació de la participació en la l’aportació 
municipal del contracte de concessió administrativa del servei públic de 
la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí. 

 
En aplicació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la prestació del servei de 
deixalleria, el percentatge de repartiment de l’aportació municipal s’actualitzarà 
segons les dades del padró municipal de cada Ajuntament. En aquest sentit, 
consultats els serveis competents de cada Ajuntament, les dades de població de 
cada municipi a 1 de gener de 2020 són les següents: Esplugues de Llobregat 
47.849 habitants i Sant Joan Despí 34.274 habitants. 
 
Els percentatges resultants, a efectes del repartiment de l’aportació municipal, 
són: el 58,27% per a Esplugues de Llobregat i el 41,73% per a Sant Joan Despí; 
resultant una aportació municipal de 10.483,24 € i 7.507,56 €, respectivament, 
sobre el total de 17.990,80 €. 
 
Així mateix, es rectifica un error material de transcripció existent a l’acord del Ple 
Municipal de 18 de desembre de 2019. 
 
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació de la 
distribució de l’aportació municipal del contracte per a la gestió, mitjançant 
concessió administrativa, del servei públic de la deixalleria mancomunada de la 
Fontsanta, segons les dades de població a data 1 de gener de 2020. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

6. Dictamen que dona compte de diverses resolucions de l’Alcaldia per fer 
front a l’emergència social i sanitària provocada pel COVID-19. 

 
La situació d’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 ha comportat l’adopció, 
per part dels governs de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, d’un conjunt de 
mesures extraordinàries i urgents per fer front a les seves conseqüències.  
 
També des de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat s’han hagut d’adoptar un 
conjunt de resolucions destinades a establir mesures de prevenció i protecció de la 
salut pública, protegir les persones més vulnerables i ordenar la forma de prestació 
dels serveis municipals.  
 



Aquestes resolucions han estat adoptades en ús de les competències atribuïdes a 
l’Alcaldia per atendre situacions excepcionals com la que vivim, i, en resum, fan 
referència al següent: 

 
• Establir mesures de protecció dels serveis públics, suspensió d’activitats i 

esdeveniments afectats pel Reial Decret 463/2020 i de restricció de la 
mobilitat d’electes i personal municipal. 

• Suspendre l’efectivitat del règim sancionador de l’Ordenança reguladora de la 
restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat 
d’Esplugues situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona. 

• Suspendre els terminis d’execució de les obres de promoció privada.  
• Determinar les dependències municipals on es presten només serveis 

essencials, bàsics i estratègics, prestats en ocasions de forma presencial. 
• Crear, de forma puntual i extraordinària, una borsa de persones voluntàries 

per a la realització de suport logístic, confecció de material de protecció, 
suport logístic a famílies i persones vulnerables. 

• Ordenar el tancament al públic dels parcs i jardins públics i dels correcans. 
• Aprovar mesures tributàries i modificar el calendari fiscal. 
• Determinar l’horari obertura Mercats Municipals. 
• Modificar la forma de prestació del contracte de recollida de residus i neteja 

viària. 
• Modificar la forma de prestació del contracte de neteja de locals. 
• Modificar la forma de prestació del contracte de manteniment de zones 

verdes.  
• Suspendre el contracte de l’Escola Bressol Montserrat. 
• Establir el sistema de proveïments de targetes moneder, o sistema electrònic 

alternatiu, per a l’adquisició alimentació fresca per a persones beneficiàries 
d’ajuts d’emergència. 


