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AJUNTAMENT PLE ORDINARI MARÇ 
 
 

 
1. Presa de possessió del Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi com a regidor de 

l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 

2. Declaració institucional de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb 
motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones  

 
3. Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb 

motiu del 21 de març, Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació 
Racial. 
 

4. Declaració Institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de 
suport a la candidatura de la cantera de marbre de Macael com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 

 
5. Aprovació, si escau, de l’acta número 4/21, corresponent a la sessió 

ordinària de data 17 de febrer de 2021. 
 

6. Informacions de l’Alcaldia. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 

7. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni urbanístic a subscriure 
entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i Sacresa Terrenos 2, SL, 
Porta Diagonal, SLU, i Caufec, SA.  

 
El 6 de març de 2001 es va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla 
general metropolità, al sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA que, entre d’altres 
extrems, va preveure l’atribució d’un sostre addicional per tal de compensar el 
sobrecost que representava el soterrament de les línies elèctriques que discorrien pel 
sector, a assumir pel promotor. 
 
En aquest context, el 19 de desembre de 2002, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
i Caufec van subscriure un conveni urbanístic amb l’objecte de determinar i quantificar 
l’equilibri econòmic entre l’aprofitament del sostre addicional que els atorgava el 



planejament i els costos del soterrament de les línies elèctriques, resultant una 
compensació econòmica favorable a l’Ajuntament.  
 
Transcorreguts més de 18 anys de l’aprovació d’aquest conveni, i d’acord amb el que 
establia el mateix planejament urbanístic, és necessari actualitzar el balanç econòmic 
i concretar les compensacions que se’n deriven a favor de l’Ajuntament. 
 

Es proposa al Ple la seva aprovació. 
 

 
8. Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules administratives 

particulars reguladores de alienació de la quota indivisa del 63,46% de la 
parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques d’alta tensió de FECSA.  

 
L'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és propietari, en ple domini, de la quota 
indivisa del 63,46% de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, ubicada al carrer Sant Mateu, núm. 10, d’aquesta ciutat. És 
una finca patrimonial que pertany al Patrimoni públic de sòl i d’habitatge d’Esplugues 
de Llobregat, i que va ser adquirida l’any 2006 en virtut del títol d’adjudicació pel 
Projecte de reparcel·lació del sector. 
 
Es proposa al Ple aprovar els plecs que han de regir la transmissió d’aquesta quota 
indivisa, amb l’objecte que la persona adjudicatària de la transmissió per concurs 
construeixi un màxim de cent trenta-dos (132) habitatges de protecció oficial de règim 
general, seixanta dels quals amb destí a compravenda, i fins a 72 a lloguer protegit, 
amb una reserva per a joves i per a persones amb mobilitat reduïda, dins dels terminis 
i les condicions establertes a l’efecte.  
 
 

9. Dictamen que proposa ratificar l'acord de Junta de Govern Local pel qual 
es desisteix del procediment de licitació del servei manteniment de la 
xarxa semafòrica municipal.  
 

Per acord del Ple Municipal del dia 23 de desembre de 2020 es delegaven en la Junta 
de Govern Local les competències pròpies d’aquest òrgan municipal, com a òrgan de 
contractació, en relació a l’adopció de l’acord d’adjudicació del servei de manteniment 
preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions que composen la xarxa semafòrica 
municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, subjecte a la seva posterior 
ratificació. 
  
En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 19 de 
febrer de 2021, com a conseqüència de la presentació, per una de les persones 
interessades, d’un recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic contra l’anunci de la licitació i a proposta dels 



serveis tècnics responsables del contracte, es va acordar el desistiment del 
procediment de la licitació per a la contractació d’aquest servei. 
  
En aquests moments, per tant, es proposa elevar al Ple la ratificació de l’acord 
mencionat de la Junta de Govern Local del passat 19 de febrer. 
 
 

10. Dictamen que dona compte de l’acord de Junta de Govern Local 
d’aprovació del Projecte Bàsic i Executiu de les obres d’urbanització de 
l’entorn del Mercat de Can Vidalet.  

 
Donem compte de l’acord de Junta de Govern Local, del 5 de març de 2021, pel qual 
es va aprovar el projecte d’obres d’urbanització de l’entorn de l’edifici del Mercat de 
Can Vidalet, presentat per LIDL SUPERMERCADOS, SA. 
 
Es proposa al Ple donar-se per assabentat de l’acord, donat que el projecte constructiu 
del Mercat de Can Vidalet va ser aprovat pel Ple. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

11. Dictamen que proposa la modificació de l'Annex de l’Ordenança 12, 
epígraf XXV - Deixalleria de la Fontsanta. 

 
Es proposa aprovar l'actualització dels preus públics de la deixalleria de la Fontsanta, 
de conformitat amb l'acord aprovat per la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
L'actualització que proposa l'AMB respecte dels residus de comerciants i petits 
industrials suposa una pujada de preu en les següents tipologies: 
 
- Bombones de butà. 
- Olis i lubricants. 
- Matalassos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 

 
12. Dictamen que proposa l’aprovació de la signatura del conveni de 

col·laboració entre l’Agència Catalana de la Joventut i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, en el marc del projecte Carnet Jove Local. 
 

Esplugues de Llobregat és un dels 20 municipis escollits per impulsar aquest projecte, 
mitjançant la signatura del conveni indicat. 
 
L’experiència implica un programa pilot i una durada total de 4 anys amb pròrrogues. 
 
L’estratègia del conveni, impulsat des de l’Àrea de Joventut, inclou la col·laboració de 
l’Àrea de Comunicació (difusió d’accions) i la de Comerç (recerca activa de 
comerciants locals que hi vulguin participar). 
 
L’inici de funcionament dels primers Carnets Joves està previst per a l’1 d’octubre de 
2021. 
 
 

MOCIONS 
 
4/21.- Moció del Grup Municipal d’Esplugues en Comú Podem de suport a Pablo 

Hasel i en defensa del dret fonamental a la llibertat d’expressió. 
 
S’annexa moció. 
 
5/21.- Moció del Grup Municipal d’Esplugues en Comú Podem d’adhesió de   

l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Carta Alimentària de la Regió 
Metropolitana. 

 
S’annexa moció. 
 
6/21.- Moció del Grup Municipal Republicà de l’Ajuntament d’Esplugues de 

Llobregat per a la millora de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
S’annexa moció. 
 
7/21.- Moció del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament d’Esplugues de 

Llobregat en defensa de la preservació de l’ordre públic democràtic i en 
suport als Mossos d’Esquadra. 

 
S’annexa moció. 

 


