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AJUNTAMENT PLE ORDINARI JULIOL 
 

1. Declaració institucional d'adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues al 21 
d'agost, dia internacional de commemoració i homenatge a les 
víctimes del terrorisme.  
 

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 6/22, corresponent a la sessió 
ordinària de data 15 de juny de 2022. 
 

3. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

4. Dictamen que proposa la no admissió a tràmit de la sol·licitud 
formulada pel senyor  regidor i portaveu del Grup municipal del Partit 
Popular en la qual instava la  declaració de nul·litat de ple dret 
d’actes administratius en relació amb el contracte d’execució 
material de l’obra del CSE de Can Vidalet.  

  
El regidor i portaveu del Grup municipal del Partit Popular ha sol·licitat l’inici 
d’expedient de declaració de nul·litat d’actes administratius, en relació amb el 
contracte d’execució material de l’obra del CSE de Can Vidalet. 
  
A la vista de la sol·licitud formulada, aquesta Alcaldia va encarregar l’emissió 
d’informe jurídic del secretari de la Corporació, que l’ha emès i consta 
íntegrament incorporat en el present dictamen. 
  
L’informe conclou, sobre la base dels antecedents i fonaments de dret que 
consten en el mateix, que és procedent informar que concorren les 
circumstàncies per acordar la no admissió a tràmit de la sol·licitud formulada,  per 
estar manifestament mancada de fonament, atesa l’evident inexistència de cap 
dels vicis que comporten la nul·litat de ple dret dels actes administratius, de 
conformitat amb el que estableix l’article 47 de la Llei de procediment 
administratiu;  i perquè, en el negat cas que es pogués considerar l’existència de 
vici de nul·litat radical, l’exercici de l’acció de revisió de l’acte administratiu 
resultaria contrària a les determinacions de l’article 110 de la indicada llei. 
  
Per la qual cosa, es proposa al Ple que acordi la no admissió a tràmit de la 
sol·licitud formulada per considerar que aquesta està manifestament mancada 
de fonament. 
 

 



5. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la delimitació 
de la trama urbana consolidada (TUC). 

 
Amb ocasió de la tramitació i aprovació de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità en l’àmbit discontinu Tres Molinos, el Gall, aprovada definitivament 
el 27 de març de 2017, es va aprovar també una Modificació de la TUC. Però, 
arran de la Sentència de 22 d’octubre de 2021, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, calia esmenar els punts advertits en el procediment emprat per 
modificar-la. 
 
Amb aquest objecte, i per incorporar un altre àmbit fruit de la tramitació de 
planejament urbanístic posterior, els Serveis tècnics municipals han redactat un 
document de Modificació de la TUC que doni adequat compliment a les 
determinacions de la Sentència. 
 
Es proposa incorporar el sector de Finestrelles i entorns, i l’illa delimitada pels 
carrers de Sant Salvador, Maragda, Verge de Guadalupe i Mestre Joan Corrales. 
 
Per tant, es proposa al Ple aprovar la seva aprovació i sotmetre a informació 
pública amb caràcter previ a la seva tramesa a la Direcció General d’Urbanisme 
per a la seva tramitació.  
 

 
6. Dictamen que proposa la pròrroga del contracte del servei de 

recollida de residus i neteja viària. 
 
El vigent contracte del servei de recollida de residus i neteja viària a Esplugues 
de Llobregat adjudicat a l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, 
finalitzaria el 30 de setembre d’aquest any. Tanmateix, el plec de clàusules 
administratives particulars que el regulen preveuen la possibilitat de pròrroga per 
mutu acord de les parts. Així, vist l’informe favorable dels serveis tècnics 
municipals responsable del contracte en què proposen la pròrroga del referit 
servei per un any més addicional. 
  
Per tant, s’eleva a la consideració d’aquest Ple l’acord d’aprovació de la pròrroga 
del contracte relatiu al servei de recollida de residus i neteja viària a Esplugues 
de Llobregat, adjudicat a l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, pel 
període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2022 al 30 de setembre de 2023, 
per un import màxim anual de 3.803.969,12 € IVA inclòs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

7. Dictamen que proposa la modificació del Conveni col·lectiu del 
personal laboral i dels Pactes de condicions socioeconòmiques i 
laborals del personal funcionari. 

 
S’acorda amb la majoria de la representació sindical el següent:  
 
Pel que fa l’acord relatiu al Sistema d’Avaluació del Rendiment, el sistema fins 
ara retribuïa amb diferents tants per cents al personal amb comandament i 
assimilats respecte de la resta de personal, segons els objectius individuals 
aconseguits per part de cada persona. Per tal d’anar unificant aquests tants per 
cents que actualment pels primers és màxim el 9%, i pels segons el 6,5%, s’ha 
acordat que aquest any per aquests segons es passi al 7,5%. I a l’any 2023 al 
8%, i continuar dins de les possibilitats de l’Ajuntament fins que aquests % 
s’igualin al 9%.  
 
En correlació a aquest acord, es deixa sense efectes l’obligació de realitzar les 
hores anuals fins ara denominades de “major dedicació o comandament”, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2022, que fins ara havien de fer les persones que 
ocupen llocs de comandament o assimilats. 
 
D’altra banda s’han modificat diferents preus segons acord signat amb la 
representació sindical a l’any 2019, que són els preus d’/de:  
 
Hores Extres – Serveis Extraordinaris 
 
Plus- Guàrdia 
 
Plus dies especials, en aquest cas s’ha afegit el divendres i dissabte del cap de 
setmana de la Festa Major de Sant Mateu.  
 
Alhora s’acorda que, per a exercicis successius, tots els plusos s’actualitzaran 
d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat vigent en cada moment.  
 
Tots aquests acords tenen efectes des del dia 1 de gener de 2022.  
 

 
8. Dictamen que proposa la validació dels codis d’identificació 

existents al Sistema integral de gestió del personal. 
 

Validar la identificació numèrica de les places que conformen la vigent plantilla 
municipal, i informar a tota plantilla del número de plaça que ocupa actualment.   
 
 
 
 
 



9. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del segon 
trimestre de l’exercici 2022. 
 

El període mitjà de pagament del segon trimestre de l’exercici 2022 s’ha elaborat 
introduint un canvi metodològic per adequar el sistema de càlcul a la interpretació 
majoritària del contingut de l’article 5 del RD 1040/2017 de 22 de desembre i 
poder comparar en terminis homogenis la xifra del PMP de l’ajuntament amb la 
d’altres Ens Locals. 
 
En conseqüència, s’ha pres com a data inicial del període de pagament la data 
d’aprovació de la factura per l’òrgan competent, en lloc de la data d’entrada en 
el registre de factures que s’ha utilitzat en els períodes anteriors.  
 
Per tot l’exposat, es dona compte al Ple de l'Ajuntament que es compleix amb la 
normativa sobre període mitjà de pagament a proveïdors, ja que el període mitjà 
de pagament ha estat durant el segon trimestre de 2022 de 5,72 dies. 
 

 
10. Dictamen que dona compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria 

relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament 
a proveïdors durant el segon trimestre de l’exercici 2022. 

 
D’acord amb la normativa que estableix les mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, es dona compte al Ple de l’Ajuntament que es 
compleix amb els terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, 
destacant les següents dades: 
 

- Període mitjà: 24,83 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al segon trimestre: 2.221 
- Total import de pagaments realitzats al segon trimestre: 4.647.380,80€ 

 
 

11. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals atorgats 
sobre la parada número vuit del nou Mercat municipal de La Plana. 

 
En data 19/12/2018 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar 
el “Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en 
règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat 
Municipal de La Plana”. 
  
Una de les condicions que es recollia per poder accedir al nou mercat era la 
presentació d’un projecte individualitzat de cadascuna de les parades. 
  
El titular de la parada 8 no va presentar projecte. 
  
Es proposa revocar els drets concessionals i declarar l’extinció de la concessió 
administrativa de la parada 8 del nou Mercat Municipal de La Plana. 
 

 



12. Dictamen que proposa l’aprovació del “Funcionament del canal de 
denúncies “Bústia Ètica” sobre Fons europeus de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat”. 
 

Aquest dictamen dona compliment a l’acord del Ple de la Corporació de data 16 
de març de 2022, que va aprovar el Pla de Mesures Antifrau, que contempla 
implementar un canal de denúncies dels fons #NextGeneration EU. 
 
Per aquest motiu, s’ha contractat externament un canal de denúncies adreçat a 
les persones ciutadanes i treballadores de la plantilla municipal que vulguin 
comunicar informació sobre fraus, irregularitats, incompliments o conductes 
reprovables en la gestió dels fons #NextGeneration EU. El funcionament d’aquet 
canal serà de conformitat amb els que es detalla en l’annex al dictamen que es 
proposa aprovar en aquesta sessió. 
 
El canal de denúncies contractat funcionarà mentre no operi el servei tecnològic 
comú de ‘Bústia Ètica’ del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del dictamen del “Funcionament 
del canal denúncies ‘Bústia Ètica’ sobre fons europeus de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat”. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 

 
13. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga i la modificació del 

contracte de concessió de la gestió del servei d’Escola bressol La 
Mainada. 
 

Es proposa l’aprovació de la pròrroga de la concessió de gestió del servei, 
d’octubre de 2022 a setembre de 2023, que inclou la modificació de mutu acord 
dels aspectes relatius als nous preus privats contractuals.  
 

 
14. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga i de la modificació 

del contracte de concessió de la gestió del servei d’Escola bressol 
Montserrat. 

 
Es proposa l’aprovació de la pròrroga de la concessió de gestió del servei, 
d’octubre de 2022 a setembre de 2023, que inclou la modificació de mutu acord 
dels aspectes relatius als nous preus privats contractuals.  
 
 
 
 
 
 



15. Dictamen que proposa l’aprovació de la tarifació social del preu de 
l’escolarització dels trams Infantil 0 i Infantil 1 de les escoles bressol 
municipals. 
 

Aprovar la tarifació social del preu de l’escolarització dels trams Infantil 0 i Infantil 
1 de les escoles bressol municipals, que s’ajusta a les següents determinacions:  
 

1. L’import màxim del preu privat contractual d’escolarització dels trams 
Infantil 0 i Infantil 1 és de 125 €/alumne/mes.  

 
2. La resta de preus, en funció dels ingressos anuals de la unitat familiar, 

seran els següents:   
 

 
  

 
MOCIONS 

 
13/22.- Moció del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Esplugues de 

Llobregat per recuperar la piscina exterior de Can Vidalet. 
 
(S’annexa moció). 
 
14/22.- Moció del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Esplugues de 

Llobregat en relació al servei de Casal d’Estiu i Casal Jove 
d’Esplugues. 

 
(S’annexa moció). 
 
15/22.- Moció del Grup Polític Esplugues En Comú Podem per a la 

suspensió de les regles fiscals per als anys 2023 i 2024. 
 
(S’annexa moció). 

IRSC exercici  2022 
 

7.967,73 € 

Percentatge sobre l’import 
màxim del preu contractual  

PREU 
APLICABLE 

€/alumne/mes  
 
Fins al 45%  

 
80 % 

 
25 € 

 
Del 45 % al 55%  
  

 
65 % 

 
43,75 € 

 
Del 55% al 65 %  

 
45 % 

 
68,75 € 

  
Del 65 % al 75 %  
  

 
25 % 

 
93,75 € 

 
Del 75 % al 85 %  

 
15 % 

 
106,25 € 


