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AJUNTAMENT PLE ORDINARI GENER 
 
 

1. Informacions d’Alcaldia. 
 

 
2. Dictamen que proposa donar compte de la modificació del règim de 

dedicació de càrrec electe. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

3. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte de concessió 
del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de 
l’arbrat vial d’Esplugues de Llobregat. 

 
El Ple, en sessió de 18 d’octubre de 2017, va aprovar l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada, els plecs de condicions i la 
convocatòria de la licitació per a l’adjudicació d’aquest contracte. Des d’aquella data 
s’ha seguit el procediment de contractació que es troba en la fase d’obertura i 
valoració de l’oferta presentada. 
 
La conclusió d’aquesta fase, així com les actuacions preceptives fins a la 
formalització del contracte amb l’empresa que resulti adjudicatària, no podrà 
realitzar-se abans de que conclogui el període de vigència de l’actual contracte fixat 
pel dia 31 de gener de 2018. 
 
Per aquest motiu, considerant que el servei objecte d’aquest contracte no pot quedar 
desatès per raons d’evident interès públic vinculades al manteniment de les 
condicions de salut i salubritat de la població, es proposa al Ple: 

 
- Aprovar la pròrroga del contracte actualment vigent, pel temps necessari per 
a la formalització del contracte actualment en procés de licitació. 

- El contracte prorrogat s’ajustarà a les mateixes condicions vigents en 
l’actualitat. 



 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

 

4. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.  

 
Esplugues ha estat inclosa en la relació de municipis als quals s’hauran d’aplicar els 
coeficients d’actualització dels valors cadastrals, segons disposa 
l'Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre, publicada en el BOE 21 de setembre de 
2017. 
 
En el Butlletí Oficial de l'Estat de 30 de desembre de 2017 s'ha publicat el Reial 
decret llei 20/2017. Aquest text legal fixa els coeficients d’actualització dels valors 
cadastrals per a l’exercici 2018 i estableix que a Esplugues, per ser l’any 1997 
l’entrada en vigor dels darrers valors cadastrals, li correspon un coeficient 
d’actualització de l’1,04.  
 
Amb l’objectiu de corregir l’efecte d’aquesta actualització i no incrementar la pressió 
fiscal per aquest tribut, es proposa rebaixar tipus de gravamen de béns urbans per a 
l'any 2018. En concret, es proposa aprovar un nou tipus de gravamen del 0,672 %, 
que substituirà l'actual del 0, 698 %. 
 
Amb la finalitat de no perjudicar les famílies nombroses que ja gaudeixen o poden 
gaudir d'aquesta bonificació, cal actualitzar l'import del valor cadastral establert com 
a límit per poder gaudir de la bonificació fiscal esmentada. Actualment, a més dels 
requisits d'empadronament i de tractar-se del domicili habitual, es requereix tenir un 
valor cadastral inferior a 92.800 €, que es proposa substituir per a l'any 2018 per 
96.512 €. 

 
 
 

MOCIONS 

1/18.- Moció del grup municipal C’S de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
de rebuig a l’augment de les tarifes i a l’actual sistema de finançament 
del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona i els municipis 
gestionats per l’Autoritat del Transport Metropolità. 

S’annexa moció. 


