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AJUNTAMENT PLE ORDINARI GENER 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/18, corresponent a la sessió 
ordinària de data 21 de novembre de 2018.  

 
2. Informacions d’Alcaldia.  

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 
3. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 

General Metropolità a l’àmbit sud del barri de Can Clota. 
 
Es presenta a aprovació inicial el document de modificació puntual del Pla General 
Metropolità que té per objecte la reordenació de les parcel·les industrials situades al 
sud del barri de Can Clota, on s’ubiquen els laboratoris CETIR i l’antiga indústria 
farmacèutica Bristol-Myers Squibb, amb l’objectiu de mantenir part de l’edificació 
existent, i transformar una part, assignant usos residencials més coherents amb 
l’entorn construït de la ciutat. 
 
L’ordenació proposada permet la creació d’un nou espai lliure al nord de l’àmbit,  que 
es completa amb una zona verda cap el sud, i l’ampliació del carrer de l’Oriol, d’una 
amplada actual de 9 m. a una amplada futura de 18 m. 
 
 

4. Dictamen que proposa l’aprovació de atorgament d’un dret d’ús privatiu 
en relació amb un aparcament a ubicar en el subsòl de sòl de domini 
públic, en règim de concessió administrativa. 

 
El 17 d’octubre de 2018, el Ple de l’Ajuntament va acordar declarar l’oportunitat i 
conveniència d’atorgar un dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, de 
forma directa, per a l’ocupació d’una superfície de 746,51 m², del subsòl de la finca 
de domini públic, i destinada a zones verdes, propietat de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, ubicada a l’àmbit 5–Tres Molinos, una vegada vista la sol·licitud i la 
documentació justificativa presentades. 
 



Finalitzat el termini d’exposició al públic, s’ha presentat una oferta que dóna 
compliment als plecs aprovats, de manera que es proposa al Ple l’atorgament de la 
concessió administrativa en l’àmbit identificat. 
 

MOCIONS 
 

1/19.- Moció del grup municipal PSC de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
per sol·licitar la millora de les condicions laborals del cos de Bombers 
de la Generalitat. 

S’annexa moció. 

 

 

 


