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AJUNTAMENT  PLE  6/21 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 D’ABRIL DE 2021 
 
 
A les divuit hores i deu minuts del dia 21 d’abril de 2021, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les 
tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels regidors i regidores 
Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia 
Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. 
Dolores Castro Leiva.   
 
Atesa la concurrència d’una situació excepcional de greu risc col·lectiu derivada 
de l’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, la sessió 
d’aquest òrgan col·legiat es realitzarà de forma telemàtica, de conformitat amb 
el que s’estableix a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
Bases del règim local. 
 
Excusa la seva absència el regidor Sr. Marcos Sánchez Siles. 
 
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/621_video_210421.mp4?session=ff
80808176241b270178453bf886012a 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚMERO 5/21, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE MARÇ DE 
2021. 
 
 
 
 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/621_video_210421.mp4?session=ff80808176241b270178453bf886012a
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/621_video_210421.mp4?session=ff80808176241b270178453bf886012a
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Sotmesa a votació l’acta, s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de 
la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 17 de març 
de 2021, és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 110 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
es transcriurà al llibre d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. 
alcaldessa i el Sr. Secretari.  
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/621_video_210421.mp4?session=ff
80808176241b270178453bf886012a 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL 
SECTOR AFECTAT PEL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES 
D’ALTA TENSIÓ DE FECSA, PEL QUE FA A LA REGULACIÓ DE LA ZONA 101, 
DELS SISTEMES SITUATS EN EL SEU ENTORN I LES OBRES 
EXTRASECTORIALS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist el document de la Modificació puntual del Pla general metropolità, 
aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 al Sector afectat pel soterrament de 
les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 
101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres extrasectorials; 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable, amb observacions, emès pels Serveis 
tècnics municipals del Servei d’Urbanisme, que estableix el què parcialment es 
transcriu a continuació, per haver extret les imatges relatives a plànols: 
 
“1. Sol·licitud. Antecedents. 
Per registre d’entrada del dia 13/4/2021, el Sr. ..., en representació de Batlle i Roig 
Arquitectes SLP, presenta a aquest Ajuntament el document de Modificació puntual del 
PGM al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/621_video_210421.mp4?session=ff80808176241b270178453bf886012a
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/621_video_210421.mp4?session=ff80808176241b270178453bf886012a
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pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les 
obres extrasectorials, redactat per l’equip Batlle i Roig, Arquitectes SLP per tal que es 
tramiti adequadament i s’aprovi inicialment. 
El document presentat té, bàsicament, per objecte, la reordenació de l’àmbit de 
referència amb una proposta  més adequada a les preexistències, tenint com a principal 
objectiu la millora de la qualitat i definició de les zones verdes contingudes en la 
ordenació original del sector, concretar la rasant de la plaça cívica situada en el centre 
d’aquesta zona 101, per tal de fer-la més accessible des dels carrers i zones habitades 
adjacents, possibilitant, a més, la parcel·lació de la zona 101.2 en dues zones 
independents (per separar, bàsicament,  la part privada de la pública), i la configuració 
d’altres aspectes menors de l’ordenació de les edificacions i dels espais lliures públics 
i privats que configuren la ordenació del sector, com ara els seus usos. 
La Modificació de PGM es planteja i redacta pel despatx  Batlle i Roig Arquitectes SLP 
en el ben entès que es pretén que l’Ajuntament d’Esplugues n’assumeixi la seva 
iniciativa pública, en tractar-se d’una proposta de notable interès públic. 

 
2. Àmbit d’Actuació. Planejament vigent  
L’àmbit de la present Modificació de PGM es composa, per una banda,  de la subzona 
101-1 del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA que limita a Nord amb l’Av. d’Ahrensburg, a Est, a Sud i a Oest amb l’espai 
lliure públic situat a la mateixa illa (finca cadastral número 4717202DF2841N0001QZ); 
i, per altra banda,  de la subzona 101-2 del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA que limita a Nord amb el Carrer de Juan de 
la Cierva mitjançant un espai lliure públic, parcel.la 6b-12 del sector, a Est amb el carrer 
del casal de Sant Jordi i amb la plaça cívica central del sector, a Sud amb el sistema 
d’equipaments, la mateixa plaça cívica i l’Av. d’Ahrensburg i a Oest amb l’Av. Jacint 
Esteva Fontanet. També forma part de l’àmbit del document la peça de sistema 
d’equipaments situat a la cantonada de l’Av. Ahrensburg amb el carrer del Casal de 
Sant Jordi (la subzona 101-2 i l’equipament es corresponen amb la finca cadastral 
número 4618002DF2841N0001YZ) i l’espai lliure públic, parcel.la 6b-11 del sector 
denominada al llarg del document com a “plaça cívica”, situada al nord de l’Av. 
d’Ahrensburg, entre el sistema d’equipaments i la subzona 101-2 (finca cadastral 
número 4618003DF2841N0001GZ) i l’espai lliure públic situat al sud de l’Av. 
Ahrensburg (finca cadastral número 4717201DF2841N0001GZ), parcel.la 6b-10 del 
sector. 
 
És important assenyalar que, en aquest moment i d’acord amb el planejament vigent, les 
parcel·les cadastrals número 4717202DF2841N0001QZ i 4618002DF2841N0001YZ, 
corresponents a les qualificacions 101-1, 101-2 i 7b constitueixen una única parcel·la 
registral. 
 
D’acord amb l’anterior descripció, la modificació afectarà un total de 26.798 m2, amb 
el següent detall de superfícies: 
 

• 2.430,00  m2 i  11.311,36 m2 de superfície respectivament, subzones 101-1 i 
101-2.  

• 7.113,00 m2 de l’espai lliure públic situat al sud de l’Av. Ahrensburg, parcel.la 
6b-10 del sector.  

• 2.935,00 m2 de l’anomenada Plaça Cívica, parcel.la 6b-11 del sector, situada 
al nord de l’avinguda Ahrensburg. 
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• 3.008,64 m2 de l’equipament públic situat a la cantonada de l’Av. Ahrensburg 
amb el carrer del Casal de Sant Jordi.  

 
La modificació també inclou la nova definició de les obres extrasectorials núm. 3 
(Passeig per a vianants i bicicletes entre Finestrelles sud i l’av. Diagonal), núm. 6 (Pas 
soterrat per a vehicles de l’Av. Diagonal cap a Finestrelles), núm. 8 (Pas soterrat plaça 
Josep Català) i núm. 10 (Punt de conversió situat a la zona 4 de l’àmbit nord) definides 
a la Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa d’Esplugues de Llobregat, 
aprovada definitivament en data 20 de juliol de 2004. 
 
L’àmbit de la present Modificació es troba grafiat en la documentació gràfica integrant 
de la mateixa. Tot i això, a continuació, s’adjunta un esquema de l’àmbit i de les 
anomenades “Obres d’urbanització extrasectorials” incloses en el document. 
 
(Imatge) 
 
Pel que fa al Planejament vigent, en l’àmbit objecte del document, és el següent: 

 
•  Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat Metropolitana de 

Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa 
a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/03/1983.  

 
•  Text Refós de la Modificació Puntual del PGM en el sector del Terme Municipal 

d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’Alta Tensió de FECSA, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat el 
20 de juliol de 2004.  

 
•  Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de les 

línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA a Esplugues de Llobregat, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya el 17 de novembre  de 2004. 

 
•  Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 

del Pla General Metropolità en el sector d’esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA, aprovada 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 14 
d’abril de 2010. 

 
•  Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 

del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de 
les línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA  a Esplugues de Llobregat, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya el 13 de maig de 2010. 

 
• Per últim, el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 3 de juny de 2014, va 

aprovar definitivament la “Modificació puntual del Pla General Metropolità al 
sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat”, que inclou 
la finca 101-2 i l’espai lliure públic que envolta i crea un nou equipament, 
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estableix petits canvis de configuració de les finques i determina la tramitació 
d’un Pla de Millora Urbana per a ordenar aquesta finca. 
 

3. Objecte del document. Descripció de la proposta. 
 

El document presentat té per objectiu, bàsicament, la reordenació de l’àmbit de 
referència amb una proposta  més adequada a les preexistències,  tenint com a 
principal finalitat la millora de la qualitat i definició de les zones verdes contingudes en 
la ordenació original del sector, concretar la rasant de la plaça cívica situada en el 
centre d’aquesta zona 101, per tal de fer-la més accessible des dels carrers i zones 
habitades adjacents,  millorar la relació d’aquesta plaça amb l’entorn, aconseguir un 
corredor verd que connecti els espais lliures del sector amb Collserola i la configuració 
d’altres aspectes de l’ordenació de les edificacions i dels espais lliures públics i privats 
que configuren la ordenació del sector. La Modificació de PGM pretén també actualitzar 
les obres d’urbanització de caràcter extrasectorial d’acord amb la situació actual i 
l’estudi de mobilitat. 
En concret, la proposta d’ordenació preveu els següents aspectes: 
 

• Dividir  la  subzona  101-2,  i  establir  uns  criteris  de  parcel·lació  d’aquesta 
subzona per tal de poder segregar la finca de propietat municipal. 
 

• Concretar  la  configuració  dels  espais  lliures  públics  i  privats  en  relació  al 
corredor verd av. Diagonal – Collserola. 

 
• Actualitzar les obres d’urbanització  extrasectorials 3, 6, 8 i 10. 

 
• Ajustar alguns dels paràmetres urbanístics de l’àmbit, amb les determinacions 

pròpies d’un Pla de Millora Urbana. 
 

• Actualitzar les obligacions de la Junta de Compensació. 
 
Aquesta modificació, tal com es deriva de l’anterior explicació, no implica cap augment 
del sostre, únicament comporta una concreció d’alguns aspectes dels documents de 
planejament anteriors i l’ordenació detallada de les edificacions. 
Així mateix, és important assenyalar que el present  document té la vocació d’incorporar 
exclusivament les modificacions estrictament necessàries per tal de donar una millor 
solució urbanística a les parcel·les de referència, sense alterar aquelles previsions dels 
instruments modificats que resulten ja adients per assolir els objectius fixats. 
 
A continuació, es desenvolupen els aspectes que pretén modificar el document 
analitzat: 
 
1. En relació a la possibilitat de parcel·lar les subzones 

 
La zona 101 està dividida en dues subzones, al sud de l’avinguda Ahrensburg, la 101-
1 i al nord, la 101-2. Ambdues subzones conformen registralment una parcel·la única 
de la qual l’Ajuntament d’Esplugues n’és propietari d’una part en proindivís. D’altra 
banda, la subzona 101-2 quedarà dividida pel nou espai lliure privat d’ús públic que 
actuarà de corredor. Arrel d’això i donat que, dins la mateixa illa hi ha un sòl qualificat 
d’equipament públic que pot formar un conjunt de titularitat municipal, es considera 
convenient dividir la subzona 101-2 en dues subzones que podran constituir diferents 
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unitats de projecte, una de privada, la futura subzona 101-2a, i una altra de titularitat 
municipal, la futura subzona 101-2b.  Aquesta última es podrà desenvolupar 
conjuntament amb el sòl qualificat d’equipament. 
 
El document dona també la possibilitat de parcel·lar la subzona 101-2a i constituir dues 
unitats de projecte independents. 
 
El document també permet parcel.lar la subzona 101-1 en dues unitats, tot i 
determinant que, en qualsevol cas, caldrà que el projecte mantingui una única unitat 
compositiva i una coherència arquitectònica entre els dos volums. 
 
(Imatge) 
 
2.  En relació a la configuració dels espais lliures públics i privats en relació al corredor 
verd av. Diagonal - Collserola 
 
Es proposa que la denominada plaça cívica de la zona 101 estigui situada al nivell 
actual de l’avinguda Ahrensburg (cota + 116 m.)  i no a una cota superior, i des 
d’aquesta i a través dels espais lliures privats d’ús públic, aconseguir un corredor verd 
que, a través dels espais lliures públics situats al carrer de Joan de la Cierva i per sobre 
d’aquest, connectin amb el Parc de Collserola, tal com es pot veure en l’esquema que 
s’adjunta a continuació:  
(imatge) 
 
Aquesta determinació normativa també permetrà que l’anomenada Plaça Cívica tingui 
una millor relació i accessibilitat des de les zones habitades del barri, a l’est i al nord 
del sector. 

 
3. En relació a la  definició de les obres d’urbanització de caràcter extrasectorial: 
 
El canvi de paradigma de la mobilitat que s’ha produït en els últims anys ha portat a 
donar prioritat als desplaçaments de vianants i de bicicletes i, en l’entorn que ens 
ocupa, ha portat a diferents administracions, l’Ajuntament d’Esplugues, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona a construir un carril ciclable que no 
estava previst inicialment i que uneix Barcelona, des del lateral nord de l’avinguda 
Diagonal amb l’avinguda de Jacint Esteva i Fontanet, d’Esplugues de Llobregat. 
  
Aquest carril ciclable ha fet ús d’un pas soterrat que va construir la Junta de 
Compensació del sector, com a obra extrasectorial núm. 6 prevista a la MdPGM 2004. 
Inicialment el pas soterrat era per l’ús de vehicles però s’ha utilitzat per a vianants i 
bicicletes. 
 
Aquest nou carril ciclable té continuïtat a la via ciclable de l’avinguda dels Països 
Catalans i per tant motiva també uns canvis en les obres especials extrasectorials núm. 
8 i 3 situades en la plaça de Elisabeth Eidenbenz (abans plaça de Josep Català)  en 
l’àmbit sud del sector.  
 
Aquests canvis són els següents: 
 

• L’obra especial extrasectorial núm. 8 prevista a la MdPGM 2004 s’ha d’executar 
d’acord amb els nous criteris de l’estudi de mobilitat, cosa que farà innecessària 
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la infraestructura soterrada prevista a la cruïlla de l’avinguda dels Països 
Catalans amb els carrers de Sant Mateu i David Carreras i Trias (Plaça de 
Elisabeth Eidenbenz, anteriorment plaça de Josep Català i Soler). Igualment i, 
en coherència amb aquest canvi, es realitzarà en aquest mateix àmbit 
l’alternativa 1a de l’estudi de mobilitat i es modificarà la urbanització del carrer 
de Sant Mateu, augmentant la seva capacitat de circulació (doble carril). 
 

• El carril ciclable executat i situat al nord de la Diagonal i de la B-23 és actualment 
suficient pel trànsit de vianants i bicicletes i permet que, mentre no s’executi la 
remodelació del nus amb la Ronda de Dalt, no s’executi el passeig sud de 
vianants i bicicletes que connecta amb la vorera sud de la Diagonal  (obra 
especial d’urbanització extrasectorial núm. 3) que, hores d’ara, és una actuació 
inviable per la gran dificultat topogràfica i l’afectació dels terrenys de la 
Universitat de Barcelona.  Es suprimeix, per tant, l’obligació de construir aquesta 
obra extrasectorial núm. 3. 
 

• L’obra extrasectorial núm. 6, que ja està construïda, es destina a circulació de 
vianants i bicicletes, enlloc del trànsit rodat previst per l’anterior planejament. 
 

• Es dona per complerta i finalitzada l’adequació paisatgística del punt de 
conversió situat a la zona 4 de l’àmbit nord, a l’obra extrasectorial núm. 10. 
 
A continuació s’adjunta un esquema de les esmentades obres especials 
extrasectorials per facilitar la lectura i comprensió dels canvis proposats: 
 

4. Pel que fa a la regulació d’alguns paràmetres urbanístics de l’àmbit: 
 
En el Pla Parcial de 2004, els usos admesos inclouen l’ús hoteler per tota la zona 101, 
és a dir pels 90.000 m2  de sostre. En les posteriors modificacions de planejament, la 
zona 101 s’ha dividit en dues subzones i actualment, el planejament aplicable a 
cadascuna d’elles no és exactament el mateix, pel que fa als usos. 

 
• El planejament vigent per a la subzona 101-1 és la MdPP de 2010 que admet 

l’ús hoteler pels 41.900 m2 de sostre. 
 

• El planejament vigent per a la subzona 101-2 és la MdPGM de 2014 que no 
inclou l’ús hoteler pels seus 43.615,79 m2 de sostre. 

 
En aquest context, el document presentat estableix que a les subzones 101-1 i 101-2a 
l’ús residencial estarà limitat a un màxim del 35% de sostre assignat per al conjunt de 
les dues subzones, és a dir, a un màxim de 27.650 m2 de sostre, superfície molt inferior 
als 41.900 m2 actualment admesos. Addicionalment, un 5% del sostre del conjunt de 
les dues subzones es podrà destinar a usos complementaris de l’ús residencial.  
 
No obstant l’anterior, en cas que part de l’aprofitament residencial es concretés en la 
subzona 101-1, el sostre màxim residencial en aquesta subzona podrà incrementar-se 
en un 10% del sostre total de la mateixa, de tal manera que el sostre màxim destinat a 
residencial d’ambdues subzones quedi distribuït com segueix: 
 

• 45% de 41.900 m2 de la subzona 101-1  = 18.855 m2 
• 35% de 37.100 m2 de la subzona 101-2a  = 12.985 m2 

_______________________________________________ 
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                                                           Total = 31.840 m2. 
 

Aquest 45% de sostre residencial de la subzona 101-1 s’assignaria a una de les torres 
previstes i així, amb el 5% de complementaris de l’ús residencial, permetrien completar 
el sostre de la mateixa, fent viable tècnica i econòmicament el projecte. 

 
Cal entendre, per tant, que els estàndards de reserves de dotacions i zones verdes 
establertes pel planejament vigent ja cobreix, amb escreix, les determinades pel sostre 
potencial de caràcter residencial, ja que, en qualsevol cas, aquest sostre, amb la 
modificació que es proposa serà més baix que l’actual i representa una disminució 
respecte el sostre potencial de caràcter residencial actual. 
 
Finalment, el document presentat proposa una sèrie de precisions normatives pel que 
fa a la ordenació del conjunt, amb l’objectiu de crear un conjunt d’espais públics de 
qualitat: 
 

• Es mantenen les alçades absolutes previstes per les diferents edificacions a 
construir en el sector i s’ajusta, però  la seva alçada relativa, ja que, al modificar 
la rasant de la Plaça Cívica a la cota + 116’0 m. i situar-la 6 m. per sota de 
l’anterior cota relativa, cal re-definir les alçades de la subzona 101-1 en 98 m. i 
les de la zona 101-2 en 34 m. 
 

• Per tal de garantir i millorar les dimensions de la Plaça Cívica i del corredor verd, 
els espais lliures privats d’ús públic de la subzona 101-2 es localitzaran 
preferentment en continuïtat amb aquestes zones verdes, determinant una 
amplada mínima de 30 m. de corredor en l’eix nord-sud i de una amplada 
mínima de 20 m. en la connexió amb l’Avinguda Jacint Esteve i Fontanet.. 

 
• El document estableix altres paràmetres de menor importància amb les 

determinacions pròpies d’Un Pla de Millora Urbana (determinació del concepte 
de planta baixa, usos de soterrani, definició de porxos i elements sortints, 
cobertes, etc), per tal d’evitar la tramitació d’aquesta figura de planejament 
derivat. 

 
Com ja s’ha indicat anteriorment, aquestes modificacions no suposen increment de 
sostre, ni reducció dels sòls previstos per a zones verdes o equipaments, ni 
transformació global dels usos previstos.  
 
Amb tot el que s’exposa anteriorment, es justifica la necessitat, oportunitat i 
conveniència de l’actuació urbanística proposada, tot identificant els interessos públics 
i privats concurrents, d’acord amb allò que exigeix a l’efecte l’article 97 del TRLU. 
 
A continuació i, a manera de resum, s’adjunten els quadres de dades de les subzones 
de sòl privat, tant pel que fa a la ordenació vigent com a la proposada:  
 
Ordenació vigent: MdPP de 2010 i MdPGM de 2014 
 

Zonificació Superfície m2 Ús Sostre m2 
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101-1 

 
 

2.430,00 

 
Oficines, hoteler i complementaris en 
PB (restauració i comercial en PB). 

 
 

41.900,00 

 
 
 
 

101-2 

 
 
 
 

11.311,36 

 
 

Oficines i complementaris en PB 
(restauració i comercial en PB) i 

industrials de 1ª, 2ª i 3ª categoria, 
complementaris de l’ús comercial de 

la zona  101-2. 

 
 
 
 

43.615,79 

 
  Ordenació Proposada: 
 

 
Zonificació 

 
Superfície m2 

 
Ús 

 
Sostre m2 

 
 
 
 

101-1 

 
 
 
 

2.430,00 

 
Oficines i complementaris 

(restauració i comercial en PB) 
Residencial en el 45% del sostre 

+ 5% del sostre complementari del 
residencial 

 
 
 
 

41.900,00 

 
 
 
 
 

101-2a 

 
 
 
 
 

8.853,15 

 
 

Oficines i complementaris (restauració 
i comercial en PB i industrials de 1ª, 
2ª i 3ª categoria, complementaris de 

l’ús comercial) 
 

Residencial en el 35% del sostre 
+ 5% del sostre complementari del 

residencial 

 
 
 
 
 

37.100,00 

 
 

101-2b 

 
 

2.458,21 

 
Oficines i complementaris (restauració 
i comercial en PB i industrials de 1ª, 
2ª i 3ª categoria, complementaris de 

l’ús comercial) 

 
 

6.515,79 

 
El sostre edificable en les parcel·les que integren l’objecte de la present modificació es 
manté inalterat respecte d’allò establert al planejament vigent. 

 
4. Justificació de l’interès públic i del compliment dels estàndards. 

 
Des del punt de vista de l’interès públic, la Modificació es justifica sobradament, ja que 
resulta una adaptació del planejament a la realitat del desenvolupament de la ciutat 
d’Esplugues i d’acord amb la filosofia del PGM, permetent completar la trama urbana 
del sector nord-est de la ciutat, millorant la xarxa d’espais lliures de la població amb la 
re-definició del nivell i característiques de l’anomenada Plaça Cívica i dels “corredors” 
entre aquesta amb la Diagonal i el Parc de Collserola (eix nord – sud) i amb l’Avinguda 
Jacint Esteve i Fontanet (eix est-oest). 
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5. Informe Mediambiental  

 
La present Modificació de PGM no està sotmesa a avaluació ambiental, ja que no 
concorren cap de les circumstàncies previstes a l’article 7 de la Llei 6/2009 de 28 d’abril 
d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes. Les modificacions proposades no 
plantegen canvis substancials de les estratègies ni les directrius dels plans i programes 
que puguin afectar el medi ambient, ni constitueixen una modificació en la classificació 
del sòl.  
En qualsevol cas, l’impacte de la modificació proposada en el medi ambient serà 
positiva perquè la normativa proposada obliga a la reserva d’espai destinat a corredor 
verd Diagonal – Collserola mitjançant espais lliures privats d’ús públic que 
complementen els espais lliures públics.  
Cal tenir en compte que la Modificació es desenvolupa en un entorn fortament 
antropitzats, i que els canvis proposats, respecte el planejament vigent, són, en aquest 
sentit favorables. 
Actualment el terreny no té elements significatius pel medi ambient, únicament una 
vegetació que ha anat creixent de manera espontània i la major part de l’àmbit s’utilitza 
com a aparcament de forma desordenada. 
 
6. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat  Generada 
 
El document presentat no inclou nova classificació del sòl urbà ni urbanitzable, no 
augmenta el sostre respecte el planejament vigent i únicament augmenta en dos 
habitatges la densitat prevista pel PGM en aquest sector, per la qual cosa es considera 
que no es necessari que s’acompanyi de un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada, d’acord amb el decret 344/2006 de 19 de setembre, de Regulació dels 
Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 

 
7. Memòria Social 

 
Els objectius d’aquesta modificació del PGM no inclouen la producció d’habitatges 
protegits ni reserves de sòl a que fa referència l’article 34.3 del Decret legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, atès que no 
augmenta el sostre previst al planejament vigent. Per aquest motiu, no és necessària 
la memòria social establerta a l’article 59.1h, de l’esmentat text legal. 
 
8. Gestió. Avaluació Econòmica. 
 
Atesa la concreció de les determinacions urbanístiques de la present Modificació, 
l’execució del planejament no requerirà de Pla de Millora Urbana posterior. 
 
Es manté el sistema de reparcel·lació per compensació que determina el planejament 
vigent. 
 
Caldrà modificar el Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, aprovat 
el 16 de febrer de 2007 per tal d’incorporar els canvis introduïts en les darreres 
Modificacions de planejament i parcel·lar i atribuir sostres, d’acord amb el nou 
planejament. 
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El document estableix un termini de 6 anys pel desenvolupament del sector.  
 
No es modifica l’avaluació econòmica del document ja que el valor del sostre edificable 
i els usos admesos en les parcel·les que integren l’objecte de la present modificació no 
supera allò establert al planejament vigent. 
Addicionalment cal assenyalar  que aquesta Modificació no implica major  cost pel 
municipi, atès que no es creen nous equipaments, i no es preveuen noves obres 
d’urbanització que requereixin manteniment municipal. 

 
9. Valoració de la proposta 

 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes de la 
seva aprovació inicial procedeix informar favorablement la de Modificació puntual del 
PGM al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA 
pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les 
obres extrasectorials, redactat per l’equip Batlle i Roig, Arquitectes SLP, donat que 
s’ajusta a la normativa vigent, està suficientment justificada la seva oportunitat i 
conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, es coherent amb el seu entorn. 
 
Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació i s’haurà d’obrir, en 
conseqüència,  un període d’exposició pública de la documentació tècnica, durant un 
termini d’un mes, mitjançant publicació dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial 
de la Província, un diari i en el tauló de la Corporació, publicitat per medis telemàtics 
d’acord amb l’article 8.5. del Text Refós de la Llei d’Urbanisme , Decret Legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 
22 de febrer. 
 
Això no obstant, caldrà que el document inclogui, per a la seva aprovació provisional, 
a banda de les modificacions que esdevinguin de la informació al públic, les següents 
prescripcions: 
 
1) D’acord amb la memòria del document, l’articulat normatiu del mateix ha d’establir 

la necessitat que, malgrat permetre la divisió de la subzona 101-1 en dues 
parcel·les, el projecte constructiu mantingui una única unitat compositiva i una 
coherència arquitectònica entre els dos volums a edificar i, per tant, es determini 
que les dues torres a construir siguin de la mateixa factura i de caràcter molt similar 
(el que es coneix coma edificacions “bessones” en quant a materials, tipologia de 
façana, colors, etc), tot i que puguin presentar petites diferències en funció, 
sobretot, dels seus possibles usos diferents. 
 

2) Pel que fa als aparcaments, en el cas de la parcel.la 101-1 i, per tal de reduir 
l’impacte dels accessos sobre la façana dels edificis i la zona verda de l’entorn, 
s’haurà de construir mitjançant un únic projecte i en una única unitat constructiva i 
funcional. 

 
3) Pel que fa als usos de la parcel.la 101-2b, de propietat municipal, s’haurà de 

modificar la normativa, per tal d’admetre, com en la resta de parcel.les privades, 
usos residencials.” 
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TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable, amb una condició, emès per la 
Directora del Servei Jurídic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que parcialment 
transcrit, estableix el següent: 
 
“ANÀLISI DE LA PROPOSTA  
Segons sintetitzen els Serveis tècnics municipals en el seu informe, els objectius 
perseguits pel document són els següents: 
 

• Dividir  la  subzona  101-2, i establir uns  criteris  de  parcel·lació  d’aquesta 
subzona per tal de poder segregar la finca de propietat municipal. 
 

• Concretar  la configuració dels espais lliures públics i privats en relació al 
corredor verd av. Diagonal - Collserola. 

 
• Actualitzar les obres d’urbanització extrasectorials núms. 3, 6, 8 i 10. 

 
• Ajustar alguns dels paràmetres urbanístics de l’àmbit, amb les 

determinacions pròpies d’un Pla de Millora Urbana. 
 

• Actualitzar les obligacions de la Junta de Compensació. 
 
Segons indiquen els Serveis tècnics municipals, aquest document no implica cap 
augment del sostre ni reducció dels sòls previstos per a zones verdes o 
equipaments, ni transformació global dels usos previstos.  
Únicament es concreten alguns aspectes dels documents de planejament 
anteriors i l’ordenació detallada de les edificacions. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que la iniciativa privada no 
té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, l’ajuntament 
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments 
de planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació 
que han de contenir.  
 
S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció 
de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en 
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la classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva 
revisió, com és el cas que ens ocupa. 
 
La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del 
pla d’ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions 
preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest 
Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei d’urbanisme 
només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 
confini amb l’àmbit de la modificació. 
 
D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans urbanístics han d’estar 
integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la 
modificació.  
 
En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions 
de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 
tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.  
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que 
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
En aquest cas, cal tenir present que la Modificació puntual del Pla general 
Metropolità és una modificació de planejament plurimunicipal. Per tant, en 
aplicació de l’article 96.a) de la Llei, en el cas de modificacions de plans 
urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi limitada a 
un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació 
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 
 
En aquest sentit, correspon adoptar els acords d’aprovació inicial i aprovació 
provisional a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb 
relació als interessos públics i privats concurrents. 
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D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de ordenació 
urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic municipi, 
corresponen a l’ajuntament corresponent. 
 
D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament. 
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà d’exposar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d’urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del 
Text refós de la llei d’urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la 
convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació urbanística 
municipal o d’un pla urbanístic derivat, s’ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
disposa l’art. 47.2.ll) de la Llei esmentada. 
 
CONCLUSIONS 
 
El document justifica la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència 
amb relació als interessos públics i privats concurrents. D’aquesta manera, el 
document representa una millora significativa de l’espai públic de la plaça pública 
i els espais públics i els privats d’ús públic,  i les connexions de les zones verdes 
ja existents al planejament amb el corredor verd av. Diagonal – Collserola. 
 
El document no conté cap increment de sostre edificable, ni de la densitat de l’ús 
residencial, ni modifica la zonificació de zones verdes ni equipaments. 
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Conté una justificació del fet que no està sotmesa a avaluació ambiental, en tant 
en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només terrenys classificats com a sòl 
urbà. 
 
Tampoc és preceptiu en aquest cas que la Modificació contingui un estudi de 
mobilitat generada, en tant que no inclou nova classificació de sòl urbà o 
urbanitzable, i les actuacions previstes no tenen impacte en les finances 
públiques. 
 
Per tot l’exposat, i vist el document, només resta concloure que s’informa 
favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la seva 
aprovació inicial.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- ASSUMIR com a pròpia la proposta la Modificació puntual del Pla 
general metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 al Sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA, pel que 
fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres 
extrasectorials, en els termes de l’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla general 
metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 al Sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA, pel que fa a la 
regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres 
extrasectorials, si bé amb l’observació que el document que se sotmeti a 
aprovació provisional haurà d’incloure les prescripcions següents: 
 
2.1 D’acord amb la memòria del document, l’articulat normatiu del mateix ha 

d’establir la necessitat que, malgrat permetre la divisió de la subzona 101-1 
en dues parcel·les, el projecte constructiu mantingui una única unitat 
compositiva i una coherència arquitectònica entre els dos volums a edificar 
i, per tant, es determini que les dues torres a construir siguin de la mateixa 
factura i de caràcter molt similar (el que es coneix coma edificacions 
“bessones” en quant a materials, tipologia de façana, colors, etc), tot i que 
puguin presentar petites diferències en funció, sobretot, dels seus possibles 
usos diferents. 

 
2.2 Pel que fa als aparcaments, en el cas de la parcel.la 101-1 i, per tal de reduir 

l’impacte dels accessos sobre la façana dels edificis i la zona verda de 
l’entorn, s’haurà de construir mitjançant un únic projecte i en una única unitat 
constructiva i funcional. 
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2.3 Pel que fa als usos de la parcel.la 101-2b, de propietat municipal, s’haurà de 
modificar la normativa, per tal d’admetre, com en la resta de parcel.les 
privades, usos residencials.” 

 
TERCER.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, mitjançant la 
publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, i a la pàgina web 
municipal, per a la formulació de reclamacions i/o al·legacions. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als tècnics redactors del document. 
 

 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano i Sr. Ahmad-Ali 
Beizaee Karimi, és a dir catorce vots. Voten en contra els regidors i regidores Sr. 
Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i 
Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro 
Leiva, és a dir sis vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA CORRECCIÓ D’UNA ERRADA MATERIAL ADVERTIDA EN LA 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L’ALIENACIÓ DE LA QUOTA INDIVISA DE 
LA PARCEL·LA 104-1 DEL PLA PARCIAL AL SECTOR AFECTAT PEL 
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ DE 
FECSA, UBICADA AL CARRER SANT MATEU, NÚMERO 10. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de 17 
de març de 2021; 
 
SEGON.- Vist l’informe emès per la Directora del Servei Jurídic de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“FETS 
 
I. El 17 de març de 2021, el Ple de la Corporació va acordar el següent: 
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“(…)PRIMER.- DECLARAR l’oportunitat i conveniència de transmetre 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, 
de la qual l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat n’és el titular registral en ple domini. 
 
SEGON.- APROVAR l’inici del procediment per a la transmissió 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, inscrita 
al Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat: inscripció 1a, al full 98 del tom 
2626, llibre 619, d’Esplugues de Llobregat. 
 
TERCER.- APROVAR l’expedient de contractació, per procediment obert, per a 
l’adjudicació de la transmissió del bé identificat en el punt precedent. 
 
QUART.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars reguladores de 
l’alienació d’un bé patrimonial: 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. 
 
CINQUÈ.- EXPOSAR al públic els plecs de clàusules administratives reguladores de la 
concessió administrativa pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicació d’un edicte 
al tauler de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al perfil del 
contractant i al tauler d’edictes municipal. 
 
SISÈ.- CONVOCAR el concurs per a la transmissió 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, inscrita al Registre 
de la Propietat d’Esplugues de Llobregat: inscripció 1a, al full 98 del tom 2626, llibre 619, 
d’Esplugues de Llobregat, si bé cal condicionar la licitació a la finalització del termini 
d’exposició pública, sense la presentació de reclamacions o al·legacions. 
(...)”. 
 
II. S’ha advertit una errada material en la determinació del percentatge de 
propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que es reprodueix en 
diversos punts de l’acord de l’òrgan plenari, i dels plecs. Aquest error és que el 
percentatge de propietat de l’Ajuntament és de 63,48%, i no del 63,46%, com 
erròniament apareix citat en diverses ocasions en l’acord de Ple, i en els propis 
plecs que regulen la transmissió. 
 
Es tracta d’una errada material involuntària, la qual cosa es pot constatar en el 
fet  que el Projecte de reparcel·lació del sector, aprovat definitivament el 24 de 
novembre de 2006, i donada la conformitat al seu Text refós per part de la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 16 de febrer de 
2007, i inscrit al Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, des del 27 de 
juny de 2008, estableix que es va adjudicar a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat una quota indivisa de la finca 104-1 del 63,48%.  
 
El Projecte va fixar els aprofitaments assignats a la finca municipal en 11.650m² 
(sostre residencial) + 830m² (sostre comercial) = 12.480m², que equival al 63’48% 
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del sostre de la finca. 
 
De la nota simple registral de la finca, i reproduïda als plecs reguladors de la 
transmissió, apareix consignat el percentatge de propietat en l’indivís correcte, tal 
i com es reprodueix literalment i parcialment de la pròpia Nota simple de la finca, 
com segueix: 
 
“OBJECTE DE LA NOTA:  Titularitat de la finca 28076 d’Esplugues de Llobregat   
 
DESCRIPCIÓ: 
 
Urbana: Porció ubicada al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, en l’àrea del 
municipi que es troba delimitada per la ronda de dalt al nord-oest, pel carrer de Laureà 
Miró al sud i pel límit amb el terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat a l’est, de 
superfície quatre mil vuit-cents vuitanta-sis metres quadrats. Limita: al nord-est, amb 
finca de resultat 7b/e-1 o registral 28067; a l’oest, amb finca de resultat 7/TS-1 o registral 
28068 i al sud, amb finques de resultat 6b-2 o registral 28049 i 7b-1 o registral 28063.  
 
És la finca resultant 104-1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA al 
terme d’Esplugues de Llobregat, ubicada en l’àmbit sud, destinada a zona residencial 
d’us d’habitatge plurifamiliar, amb un sostre edificable de dinou mil sis-cents seixanta 
metres quadrats sobre rasant, divuit mil metres quadrats residencial i mil sis-cents 
seixanta metres quadrats terciari i amb una densitat màxima de cent vuitanta habitatges. 
 
IDUFIR: 08076000454442     REFERÈNCIA CADASTRAL: 4814704DF2841S0001HY 
 
TITULARITAT: 
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT quant a un 63,48%, CAUFEC SA 
amb CIF A59382481 quant a un 10,83% i SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN SL 
amb CIF B61850574 quant a un 15,52%, (...), són titulars de la finca 28076 segons la 
inscripció 1a, al full 98 del tom 2626, llibre 619, per adjudicació a la reparcel·lació del 
Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió 
de FECSA, el projecte de la qual fou aprovat definitivament així com l’expedient 
d’Operacions Jurídiques complementàries per acords, ferms en via administrativa, de la 
Junta de Govern local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de 24-11-2006, 16-02-
2007 i 10-01-2008 segons certificacions expedides als efectes de la corresponent 
inscripció registral pel Secretari del citat Ajuntament senyor Pedro Carmona Pérez, amb 
el vist-i-plau de l’Alcaldessa en dates 23-02-2007 i 18-06-2008. 
 
(...).” 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
A l’empara, de les determinacions de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, les Administracions Públiques podran rectificar, en qualsevol moment, 
d’ofici, o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètics 
existents als seus actes. 
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L’òrgan competent és el Ple de la Corporació, en virtut de l’article 40 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals, i l’article 52.2.p del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement l’aprovació 
de la correcció de l’errada material advertida en la documentació de l’expedient 
relatiu a l’alienació de la quota indivisa 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, i, en virtut d’aquesta correcció, cal 
determinar que el percentatge de propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat respecte de la parcel·la mencionada no és del 63,46%, sinó del 
63,48%. 
 
Els paràmetres bàsics aplicables a la finca han estat calculats d’acord amb el 
percentatge correcte, del 63,48%, de manera que aquesta errada només consta 
a la part expositiva dels documents.  
 
En aquest sentit, cal entendre que totes les referències al percentatge de 
propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat respecte de la parcel·la 104-
1 que apareix tant a l’acord del Ple, de 17 de març de 2021, com els plecs que 
han de regular la seva transmissió, han de ser al percentatge del 63,48%; fruit 
de l’adjudicació feta en virtut del Projecte de reparcel·lació aprovat definitivament 
el 24 de novembre de 2006, i inscrit al Registre de la Propietat d’Esplugues de 
Llobregat, des del 27 de juny de 2008, i testimonia la nota simple registral 
reproduïda anteriorment. 
 
Per tot això, 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, la correcció de l’errada material advertida a l’acord de Ple, de 17 de 
març de 2021, i als plecs reguladors de l’alienació de la quota indivisa 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, 
i, en virtut d’aquesta correcció, cal determinar que el percentatge de propietat de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat respecte de la parcel·la 104-1 
mencionada no és del 63,46%, sinó que és del 63,48%. 
 
SEGON.- PUBLICAR anuncis relatius a aquest acord al tauler de la Corporació; 
al perfil del contractant; i al Butlletí Oficial de la Província, per a la seva màxima 
difusió. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali 
Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir setze 
vots. Voten en contra els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. 
Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera i Sra. Marta Alarcón i 
Puerto, és a dir quatre vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE DETERMINATS 
VEHICLES AL SECTOR DE LA CIUTAT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 
SITUAT DINS DE L’ÀMBIT DE LES RONDES DE BARCELONA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en sessió de data 20 de gener 
de 2021 aprovar inicialment la Modificació puntual de l’Ordenança reguladora de 
la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona i 
va establir el següent: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’Ordenança reguladora 
de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona, el 
text íntegre del qual és el següent:  
 
"Disposició transitòria primera 
 
a) A partir del dia 1 d’abril de 2021: 
 
i. Vehicles de la categoria N1. 
ii. Vehicles de les categories M1 i L, sempre i quan el seu titular sigui una persona 
física i acrediti uns ingressos econòmics anuals per tots els conceptes inferiors 
al doble de l’indicador de renda d’efectes múltiples (2xIPREM) vigent i que el 
vehicle constitueixi un instrument necessari per a l’exercici de la seva activitat 
professional. 
 
b) A partir del dia 1 de juliol de 2021: Vehicles de les categories N2, N3 i M2. 
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c) A partir del dia 1 de gener de 2022: Vehicles de la categoria M3. 
 
Així mateix, es proposa que: 
 
Amb caràcter excepcional aquests terminis puguin ser ampliats mitjançant 
resolució motivada de l’Alcaldia en els següents supòsits: 
 

a) Perllongament, més enllà de l’1 de març de 2021, de les mesures de 
restricció a la mobilitat i a l’exercici d’activitats econòmiques dictades per 
les autoritats competents amb la finalitat de reduir la crisi sanitària 
derivada de la propagació de la COVID-19. 

b) Perllongament, més enllà del 9 de maig de 2021 de l’estat d’alarma 
declarat per contenir la SARS-CoV-2." 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació puntual de l’ordenança 
aprovats inicialment mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per termini de trenta dies 
hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de l’última de les 
publicacions oficials assenyalades. 
 
Així mateix, es publicarà a la Revista Municipal El Pont, al web municipal a través 
del Portal de Transparència i del Punt d’accés a la participació en el procediment 
d’elaboració normativa, a efectes de públic coneixement i de formulació de les 
al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 
 
Tercer.- Les al·legacions i reclamacions que es presentin seran objecte 
d’informe pels serveis municipals corresponents i seran valorades i resoltes pel 
Ple de l’Ajuntament de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació 
definitiva de les modificacions puntuals i text refós l’ordenança en tràmit. 
 
Quart.- Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat 
cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu sense necessitat 
d’acord exprés però caldrà procedir a la publicació del text íntegre del text refós 
l’ordenança als efectes l’entrada en vigor de la modificació puntual aprovada.” 
 
L’anunci de referència es va publicar al BOPB de data 8 de febrer de 2021, al 
DOGC de data 29 de gener de 2021 i a Tauler Virtual d’anuncis en data 22 de 
gener de 2021. 

 
El termini d’informació pública va cloure en data 23 de març 2021, i durant el seu 
recurs ha estat presentada una única al·legació formulada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) que consta a l’expedient administratiu.  
 
L’al·legació formulada proposa la incorporació al text de l’Ordenança una nova 
disposició transitòria amb el següent tenor literal: “D’acord amb les condicions 
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establertes a la disposició transitòria segona del Reglament del Registre 
metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de 
baixes emissions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els titulars de vehicles 
de les categories N2, N3 i M3 que acreditin la compra d’un vehicle de motor nou 
que compleixi els requisits tecnològics i d’emissions d’accés a les ZBE podran 
optar a disposar d’una ampliació de sis mesos dels efectes de l’entrada en vigor 
del règim sancionador prevista per a aquests vehicles a la present ordenança. 
Per gaudir d’aquesta ampliació, a efectes de l’entrada en vigor del règim 
sancionador, la persona física titular del vehicle haurà de presentar en el Registre 
metropolità una sol·licitud d’inscripció fins als tres mesos anteriors a la finalització 
de la moratòria prevista en l’ordenança municipal per a aquests vehicles i complir 
els requisits establerts a tal efecte al Reglament del Registre metropolità” 
  
La proposta efectuada per l’AMB resulta coherent amb el contingut i finalitat de 
l’Ordenança municipal vigent i, especialment, amb la modificació puntual en 
tràmit i, així mateix, millora la seva integració amb la regulació metropolitana 
recollida al Reglament del Registre metropolità de vehicles estrangers i altres 
vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, sense que la seva incorporació a la modificació en tràmit comporti 
una modificació substancial del text aprovat inicialment, text que manté el seus 
objectius i finalitats inicials, així com les eines previstes pel seu assoliment. 

 
Consten també a l’expedient l’informe tècnic favorable i l’informe favorable del 
secretari de la Corporació, en relació amb l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats 
vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit de 
les Rondes de Barcelona 
 
Per la qual cosa, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar plenament l’al·legació formulada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona durant el període d’informació pública. 
  
Segon.- Aprovar definitivament la modificació puntual de l’Ordenança reguladora 
de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona, 
amb la incorporació d’una nova disposició transitòria, que serà la tercera, 
proposada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
El text literal de les modificacions puntuals aprovades és el següent: 
 
“Disposició transitòria primera 
 
Aquesta Ordenança no produeix efectes fins a les dates que seguidament 
s’indiquen respecte dels vehicles següents: 
 
a) A partir del dia 1 d’abril de 2021: 
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i. Vehicles de la categoria N1. 
ii. Vehicles de les categories M1 i L, sempre i quan el seu titular sigui una persona 
física i acrediti uns ingressos econòmics anuals per tots els conceptes inferiors 
al doble de l’indicador de renda d’efectes múltiples (2xIPREM) vigent i que el 
vehicle constitueixi un instrument necessari per a l’exercici de la seva activitat 
professional. 
 
b) A partir del dia 1 de juliol de 2021: Vehicles de les categories N2, N3 i M2. 
 
c) A partir del dia 1 de gener de 2022: Vehicles de la categoria M3. 
 
Amb caràcter excepcional aquests terminis podran ser ampliats mitjançant 
resolució motivada de l’Alcaldia en els següents supòsits: 
 

a) Perllongament, més enllà de l’1 de març de 2021, de les mesures de 
restricció a la mobilitat i a l’exercici d’activitats econòmiques dictades per les 
autoritats competents amb la finalitat de reduir la crisi sanitària derivada de la 
propagació de la COVID-19. 
 
b) Perllongament, més enllà del 9 de maig de 2021 de l’estat d’alarma declarat 
per contenir la SARS-CoV-2.” 

 
“Disposició transitòria tercera 
 
D’acord amb les condicions establertes a la disposició transitòria segona del 
Reglament del Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles 
autoritzats a les zones de baixes emissions de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, els titulars de vehicles de les categories N2, N3 i M3 que acreditin la 
compra d’un vehicle de motor nou que compleixi els requisits tecnològics i 
d’emissions d’accés a les ZBE podran optar a disposar d’una ampliació de sis 
mesos dels efectes de l’entrada en vigor del règim sancionador prevista per a 
aquests vehicles a la present ordenança. Per gaudir d’aquesta ampliació, a 
efectes de l’entrada en vigor del règim sancionador, la persona física titular del 
vehicle haurà de presentar en el Registre metropolità una sol·licitud d’inscripció 
fins als tres mesos anteriors a la finalització de la moratòria prevista en 
l’ordenança municipal per a aquests vehicles i complir els requisits establerts a 
tal efecte al Reglament del Registre metropolità”. 
 
Tercer.- Publicar al Tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la 
Província, l’acord adoptat i el text íntegre de la modificació aprovada, en la forma 
i procediment establert legalment. Posteriorment, al Diari Oficial de la Generalitat, 
es publicarà l’acord adoptat i la referència de la publicació del text íntegre al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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Cinquè.- Aprovar el text consolidat de l’Ordenança reguladora de la restricció de 
la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de 
Llobregat situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona, en el que s’integra 
la modificació puntual aprovada i ordenar la seva publicació al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali 
Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir setze 
vots. Voten en contra els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. 
Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera i Sra. Marta Alarcón i 
Puerto, és a dir quatre vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA DATA D’EFECTES DE LA RESOLUCIÓ PER MUTU 
ACORD DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE 
LES ZONES VERDES DE GESTIÓ MUNICIPAL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de dia 23 de desembre de 2020 
es va declarar la resolució del contracte del servei de neteja i manteniment de 
les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat formalitzat entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’empresa UTE MOIX SERVEIS I 
OBRES, S.L. i TALLER AURIA, S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES (NIF 
U-671332017) amb data 1 d’octubre de 2018, per mutu acord de les parts, al 
considerar que per raons d’interès públic resulta inconvenient el manteniment del 
contracte. La data d’efectes de la resolució i, per tant, l’extinció del contracte serà 
el dia 30 d’abril de 2021. 
 
Igualment, en el mateix acord es va aprovar el document “PACTE 
CONTRACTUAL DE RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE 
SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DE GESTIÓ 
MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT” en el qual es fixen els drets i 
obligacions de les parts contractuals. 
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A la clàusula SEGONA d’aquest pacte contractual es preveu que “El contracte 
es continuarà prestant d’acord als plecs de condicions que regulen la prestació 
del servei, sense modificar-se els drets i obligacions de cap de les dues parts 
intervinents, fins a la resolució del contracte per mutu acord en data 30 d’abril de 
2021. A aquesta data es preveu haver formalitzat nou contracte prèvia la 
tramitació del nou procediment de licitació. En tot cas, ambdues parts per a la 
prestació del servei han de tenir en compte el següent: 
 
(i)En el supòsit que es produeixi una demora durant la tramitació del procediment de 
licitació del nou contracte, l’empresa contractista restarà obligada a continuar prestant 
el servei en les mateixes condicions fins a la data de formalització del nou contracte. 

 
(ii)Fins a la data que tingui efectes la resolució del contracte per mutu acord, 
l’Ajuntament abonarà les certificacions de forma completa per garantir la liquiditat 
de l’empresa contractista amb la finalitat de garantir el pagament íntegre de les 
nòmines del personal adscrit al contracte, i en cas d’haver d’aplicar-se algun dels 
descomptes i/o compensacions previstos als plecs de condicions del contracte, 
aquests es regularitzaran en fase de liquidació del mateix” 
 
Atès que l’adjudicació i formalització del procediment de licitació per a la 
contractació del nou servei, el qual es troba en fase d’obertura de les ofertes 
presentades i valoració de les mateixes, es traslladarà més enllà del dia 30 d’abril 
de 2021, de conformitat amb el previst a la clàusula SEGONA del pacte 
contractual entre les dues parts, l’empresa UTE MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. 
i TALLER AURIA, S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES (NIF U-
671332017) haurà de continuar prestant el servei en les mateixes condicions fins 
a la data de formalització del nou contracte, prevista en aquests moments pel dia 
1 de juliol de 2021. En aquesta mateixa data es tindria per resolt, per mutu acord, 
el contracte de servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió 
municipal signat entre aquesta empresa i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
En data 13 d’abril de 2021 l’empresa UTE MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. i 
TALLER AURIA, S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES (NIF U-671332017) 
signa compareixença en la que manifesta la seva conformitat a seguir prestant 
aquest servei, en les mateixes condicions que les actuals, fins a la data 30 de 
juny de 2021. 
 
En data 13 d’abril de 2021 els serveis tècnics municipals responsables del 
contracte informen favorablement a la modificació de la data dels efectes de la 
resolució per mutu acord del contracte del servei en els termes previstos en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple municipal: 
 
PRIMER.- Establir el dia 30 de juny de 2021 com la data d’efectes de la resolució 
per mutu acord del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió 
municipal d’Esplugues de Llobregat formalitzat entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’empresa UTE MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. i TALLER AURIA, 
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S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES (NIF U-671332017), acordada pel 
Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2021. 
 
SEGON.- Continuar amb la prestació del servei de neteja i manteniment de les 
zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat en el termes 
previstos en el  document “PACTE CONTRACTUAL DE RESOLUCIÓ PER 
MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT 
DE LES ZONES VERDES DE GESTIÓ MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT” en el qual es fixen els drets i obligacions de les parts contractuals, 
fins a la data de formalització del nou contracte previst pel dia 1 de juliol de 2021. 
Actualment, el procediment de licitació per a la contractació del nou servei es 
troba en fase de valoració de les ofertes presentades. 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 
204.779,87 euros a càrrec de la partida 12-17100-22799 del pressupost 
municipal vigent i a favor de l’empresa UTE MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. i 
TALLER AURIA, S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES (NIF U-
671332017), corresponent al període comprés entre el dia 1 de maig de 2021 i 
30 de juny de 2021. 
 
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa contractista i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano i Sr. Ahmad-Ali 
Beizaee Karimi, és a dir catorce vots. Voten en contra el regidor Sr. Jordi Pérez 
Pineda i la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. S’hi abstenen 
els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, 
Sr. Juan Carlos Sillero i Vera i Sra. Marta Alarcón i Puerto, és a dir quatre vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
REDISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA  PLURIANUAL  DE  LA NOVA LICITACIÓ 
DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LES ZONES VERDES. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
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Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària de 17 de febrer de 2021 es va 
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, subjecte a 
regulació harmonitzada i els plecs de condicions econòmiques administratives i 
tècniques, relatius al  contracte de servei de neteja i manteniment de les zones 
verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat amb un pressupost de 
licitació màxim total de 4.004.489,68 euros, més 169.517,96 euros en concepte 
del 10% d’IVA (Preu A1) i 484.955,12 euros en concepte del 21% d’IVA (Preu 
A2, Preu B i Preu C), sent un import total 4.658.962,76  euros, IVA inclòs. 
 
En el mateix acord es preveia la distribució plurianual de la despesa d’aquesta 
contractació a càrrec de la partida 12 – 17100 – 22799: CONSERVACIÓ PARCS 
PÚBLICS i amb la següent distribució: 
  

2.021 2.022 2.023 2.024 

PERÍODE 01/05/2021 - 
31/12/2021 

01/01/2022 - 
31/12/2022 

01/01/2023 - 
31/12/2023 

01/01/2024 - 
30/04/2024 

IMPOR (IVA 
INCLÒS) 959.203,24 € 1.572.201,48 € 1.556.685,77 € 570.872,27 € 

 
En relació amb l’anterior, els serveis tècnics municipals emeten informe en data 
13 d’abril posant de manifest que segons el calendari previst per aquesta licitació, 
la qual es troba en fase d’obertura de les ofertes presentades i valoració de les 
mateixes, la seva formalització es traslladarà més enllà del dia 30 d’abril de 2021 
com estava previst inicialment. Així mateix, fixen la previsió de la nova data de 
formalització d’aquest contracte el 1 de juliol de 2021, amb la següent distribució 
plurianual de la despesa: 
 

ANY 2.021 2.022 2.023 2.024 PREU DEL 
CONTRACTE 

PERÍODE 01/07/2021 - 
31/12/2021 

01/01/2022 - 
31/12/2022 

01/01/2023 - 
31/12/2023 

01/01/2024 - 
30/06/2024 -- 

TOTAL ANUAL 
 (IVA INCLÒS) 719.402,43 € 1.564.090,45 € 1.547.823,95€ 827.645,93 € 4.658.962,76 € 

 
Aquesta nova distribució plurianual de la despesa no altera el pressupost màxim 
de licitació que es fixava en 4.658.962,76  euros, IVA inclòs. 
 
Per tot l’anterior, es proposa: 
 
PRIMER.- Anul·lar l’aprovació de la despesa plurianual i documents comptables 
associats aprovats a l’acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 17 de 
febrer de 2021 relatiu a l’aprovació de la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient 
de contractació del contracte de servei de neteja i manteniment de les zones 
verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- Aprovar la nova distribució plurianual de la despesa i la seva 
autorització ajustada a la nova realitat temporal de la vigència existent com a 
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conseqüència de la nova data prevista de formalització del contracte de la 
següent manera: 
 
(i) El pressupost màxim del contracte de servei de neteja i manteniment de les 
zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat segueix sent de 
4.658.962,76  euros IVA inclòs), però el desglossament per anualitats a càrrec 
de la partida 12 – 17100 – 22799: CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS seria 
segons el següent detall: 
 

ANY 2.021 2.022 2.023 2.024 

PERÍODE 01/07/2021 - 
31/12/2021 

01/01/2022 - 
31/12/2022 

01/01/2023 - 
31/12/2023 

01/01/2024 - 
30/06/2024 

TOTAL ANUAL 
 (IVA INCLÒS) 719.402,43 € 1.564.090,45 € 1.547.823,95 € 827.645,93 € 

 
No obstant, aquest reajustament de la distribució de la despesa plurianual resta 
sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al 
finançament de les obligacions derivades del contracte en l’exercici 2022, 2023 i 
2024. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano i Sr. Ahmad-Ali 
Beizaee Karimi, és a dir catorce vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. 
Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i 
Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro 
Leiva, és a dir sis vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

ACORD NÚMERO VUIT.- ACORD NÚMERO ONCE.- DICTAMEN QUE 
PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 



 

 
 pàg 29
   
 

 
Tenint en compte la proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm. 14, 
reguladora de la Taxa per instal·lació de quioscs, que estableix la reducció 
transitòria de la quota en un 75% durant el període compres entre el dia 1 de 
gener i el 30 de juny del 2021. 
 
Considerant la justificació d’aquesta proposta que es detalla en la memòria 
d’alcaldia i esta basada en les conseqüències derivades de la crisi excepcional 
que ha provocat la pandèmia internacional i les mesures adoptades per a 
contenir la propagació d’infeccions causades pel coronavirus SARS-CoV-2. 
 
Atès l’informe conjunt favorable del Secretari, l’Interventor i de la Tresorera. 
 
En virtut del que s’ha exposat, la Comissió Informativa, dictamina favorablement 
i eleva al Ple de l’Ajuntament la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 14, reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública, 
incloent-hi la següent disposició transitòria : 
 
“(...) 
 
Disposició Transitòria 
 
Durant el període comprés entre el dia 1 de gener i el 30 de juny del 2021 i amb 
la finalitat de donar resposta als efectes produïts per la pandèmia de la COVID-
19, s’estableix la reducció transitòria del 75% de la quota de la taxa per la 
instal·lació de quioscos en la via pública. 
 (...)” 
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de 30 dies hàbils 
per tal que els interessats puguin examinar els expedients i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
 
TERCER.- En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin 
reclamacions, aquest acord provisional s’entendrà elevat automàticament a 
definitiu, procedint-se tot seguit a la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província ), en unió del text de la respectiva ordenança fiscal. 
 

 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
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López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i 
Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16, REGULADORA DE 
LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES 
I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
Tenint en compte la proposta de modificació de l'ordenança fiscal núm. 16 per 
establir la suspensió transitòria de la quota de la taxa durant el període comprés 
entre el dia 1 de gener fins al 30 de juny del 2021. 
 
Considerant la justificació d'aquesta proposta en les conseqüències derivades 
de la crisi excepcional que ha provocat la pandèmia internacional i les mesures 
adoptades per a contenir la propagació d'infeccions causades pel coronavirus 
SARS-CoV-2. 
 
Ates l'informe conjunt favorable del Secretari, l'Interventor i de la Tresorera. 
 
En virtut del que s'ha exposat, s’ eleva al Ple de l'Ajuntament la següent: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació de l'Ordenança fiscal 
núm. 16, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules 
i cadires amb finalitat lucrativa, incloent-hi la següent disposició transitòria: 
 
“(...) 
 
Disposició Transitòria. 
 
Respecte a la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa, i amb la finalitat de donar resposta als efectes produïts per la 
pandèmia de la COVID-19,  durant el període comprés entre el dia 1 de gener i 
el 30 de juny del 2021, s’estableix la suspensió de la quota de la taxa. 
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 (...)” 

SEGON.- Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l'article 17 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de 30 dies hàbils 
per tal que els interessats puguin examinar els expedients i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
 
TERCER.- En el supòsit que en el període d'exposició pública no es presentin 
reclamacions, aquest acord provisional s'entendrà elevat automàticament a 
definitiu, procedint-se tot seguit a la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província), en unió del text de la respectiva ordenança fiscal. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i 
Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE 
LA TAXA PER A PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
Tenint en compte la proposta de modificació de l’ordenança fiscal núm. 19 
reguladora de la Taxa del mercat de pagès del parc agrari del Baix Llobregat i la 
taxa de les parades de venda en zones exteriors als mercats municipals, que 
estableix la reducció transitòria de la quota de la taxa en un 75% durant el període 
compres entre el dia 1 de gener i el 30 de juny del 2021. 
 
Considerant la justificació d’aquesta proposta que es detalla en la memòria 
d’alcaldia i esta basada en les conseqüències derivades de la crisi excepcional 
que ha provocat la pandèmia internacional i les mesures adoptades per a 
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contenir la propagació d’infeccions causades pel coronavirus SARS-CoV-2. 
 
Ates l’informe conjunt favorable del Secretari, l’Interventor i de la Tresorera. 
 
En virtut del que s’ha exposat, la Comissió Informativa, dictamina favorablement 
i eleva al Ple de l’Ajuntament la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 19, ,reguladora de la TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICS, incloent-hi la següent disposició transitòria: 
 
“ (...) 
 
Disposició Transitòria 
 
Durant el període comprés entre el dia 1 de gener i el 30 de juny del 2021 i amb 
la finalitat de donar resposta als efectes produïts per la pandèmia de la COVID-
19, s’estableix la reducció transitòria del 75% de la quota de la taxa prevista a 
l’article 6.3 del mercat de pagès del parc agrari del Baix Llobregat i la taxa prevista 
a l’article 6.2.b) relativa a les parades de venda en zones exteriors als mercats 
municipals.  
(...)” 
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de 30 dies hàbils 
per tal que els interessats puguin examinar els expedients i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
 
TERCER.- En el supòsit que en el període d’exposició pública no es presentin 
reclamacions, aquest acord provisional s’entendrà elevat automàticament a 
definitiu, procedint-se tot seguit a la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, en unió del text de la respectiva ordenança fiscal. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
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Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i 
Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 
 
 
ACORD NÚMERO ONCE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ D’UN 
EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRA-JUDICIAL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
Les diferents àrees gestores de despeses han tramés a la Intervenció Municipal,  
en el present exercici 2021, factures que corresponen a despeses realitzades en 
passats exercicis econòmics. Aquestes factures figuren detalles en les relacions 
1, 2, 3, 4 i 5 adjuntes. 
 
Les factures que es detallen en la relació 1, composta de tretze factures per un 
import total de 23.365,56€, correspon a despeses realitzades en passats 
exercicis econòmics, i que no van ser aprovades en l’exercici 2020 per ser 
despeses dels exercicis 2018 i 2019. 
 
Les factures que es detallen en la relació 2, composta de quatre factures per un 
import total de 372,13€, han tingut entrada en el registre de factures de 
l’Ajuntament amb posterioritat al 31 de desembre de 2020, data del tancament 
comptable de l’exercici, per la qual cosa malgrat contenir despeses del passat 
exercici, caldrà imputar-les al pressupost del 2021. 
 
La factura que es detallen en la relació 3, composta d,una factura registrada en 
l’any 2020 per un import de 657,03 € i que  conté despesa que per a la seva 
realització no es va realitzar la tramitació corresponent 
 
Les factures que es detallen en la relació 4, composta de dues factures per un 
import total de 1.258,69€, correspon a factures presentades en l’exercici actual, 
però que corresponen a despeses realitzades en l’exercici 2020. 
 
I per últim, les factures que es detallen en la relació 5, composta de quatre 
factures registrades en l’any 2019 per un import de 94.199,73€ i que  contenen 
despeses realitzades l’exercici 2018. 
 
En totes les factures trameses figura explícitament la conformitat dels 
responsables, tant polítics com tècnics, en relació a la prestació d’obres, serveis 
o subministraments de que es tracta en cada cas concret, en compliment d’allò 
que estableix la normativa vigent. 
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Vist l’informe emès per l’Interventor municipal en aplicació dels articles 188 i 215 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist el que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol sisè del text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple: 
 
1).- Reconèixer les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats 
exercicis econòmics per un import total de 119.853,14€ detallades en les 
relacions 1, 2, 3, 4 i 5 que consten com annex per un import de  23.365,56€, 
372,13€, 657,03€, 1.258,69€ i 94.199,73€  respectivament. 
 
2).- Imputar l’import de les esmentades obligacions a les partides pressupostàries 
corresponents a l’Estat de despeses del pressupost vigent que igualment 
s’indiquen en la relació. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i 
Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’APROVACIÓ 
DEL PLA PRESSUPOSTARI 2022-2024, APROVAT PER ACORD DE JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL 12 DE MARÇ DE 2021. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
En data 12 de març de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar el següent 
acord:  
 
Vist que l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les administracions 
públiques han d’elaborar un pla pressupostari a mig termini en el qual s’ha 
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d’emmarcar l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a traves del qual s’ha 
de garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic, i que ha d’abastar un període mínim 
de tres anys i contenir, entre altres paràmetres: 

 
a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives 
administracions públiques. 
 
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en 
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no 
subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al 
període considerat. 
 
c)  Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions 
d’ingressos i despeses. 

 
Atès que l’article 6 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, regula l’obligació de remetre informació sobre el 
pla pressupostari a mig termini en el que s’ha d’emmarcar l’elaboració dels 
pressupostos anuals de les Entitats Locals. 
 
Atès que la remissió del pla pressupostari, conforme l’article 5 de l’Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, s’ha d’efectuar per mitjans electrònics i mitjançant 
signatura electrònica a través del sistema habilitat pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
Vist l’annex 1 adjunt a la present proposta amb el detall del pla pressupostari, a 
mig termini, pel període 2022-2024, i que inclou les previsions de l’exercici 2021. 
 
Atès que la normativa d’estabilitat pressupostària no determina l’òrgan 
competent per a l’aprovació de l’esmentat pla pressupostari, es considera 
oportuna la seva aprovació per la Junta de Govern Local, donant compte 
posteriorment al Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, i a proposta de la Regidoria delegada de Finances, es va acordar:  
 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari , a mig termini, pel període 2022-2024, que 
inclou les previsions pressupostàries de l’exercici 2021, i que queda resumit 
documentalment a l’annex 1 adjunt a la present proposta. 
 
Segon.- Remetre la informació sobre el pla pressupostari aprovat a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), per via 
telemàtica, i amb signatura electrònica, d’acord amb l’establer a l’article 5 de 
l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre. 
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Tercer.- Donar compte del present acord a l’Ajuntament Ple a la primera sessió 
que celebri. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’AUTORITZACIÓ 
DE COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR EVENTUAL DE LA PLANTILLA 
D’AQUESTA CORPORACIÓ, PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT 
PRIVADA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
Atesa la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat presentada pel 
coordinador d’Alcaldia, ..., per treballar per compte propi (autònom), 
comprometent-se a no modificar la seva jornada laboral i horari de treball i a no 
participar en assumptes en els quals puguin resultar afectats interessos de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès l’informe emès per la coordinadora tècnica de Recursos Humans. 
 
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 
del Reglament d’organització i funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, es proposa a l’ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Reconèixer al treballador eventual ..., la compatibilitat per treballar per 
compte propi (autònom), comprometent-se a no modificar la seva jornada laboral 
i horari de treball i a no participar en assumptes en els quals puguin resultar 
afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Segon.- Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
Diego Rodríguez Triano i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir divuit vots. S’hi 
abstenen el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda i la regidora Sra. Dolores Castro 
Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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MOCIONS 
 

ACORD NÚMERO CATORZE.- MOCIÓ 8/21 DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA PER PRESERVAR LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT EL 
NOU CONFINAMENT COMARCAL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
Arrel de les darreres decisions preses pel PROCICAT el passat dia 7 d’abril 
segons la qual es decreta un nou confinament comarcal, per un termini de 10 
dies, amb una afectació directa sobre l’estabilitat de la programació dels 
espectacles i sobre els usuaris de la cultura que ja havien adquirit entrades per 
assistir a esdeveniments culturals. 
 
Aquest nou confinament comarcal agreujarà més encara la difícil situació que ja 
pateixen les empreses i institucions culturals, amb el complicat sistema de 
restriccions d’aforament i tocs de queda decretats des de fa mesos per les 
autoritats sanitàries. 
 
El 6% de les empreses de Catalunya que han presentat un ERTO són del sector 
de la cultura:  5.765 expedients (d’un total de 96.704 a tot Catalunya), que 
afecten 52.095 treballadors segons dades del maig de l’any passat facilitades 
per la mateixa Conselleria de Cultura. 
 
Amb l’actual emergència sanitària, social i econòmica, s’ha posat de manifest la 
vulnerabilitat de la cultura, i de manera especial la indústria cultural a Catalunya, 
quan encara no s’havia recuperat de l’anterior crisi econòmica i financera. Estem, 
per tant, davant d’una emergència també cultural que exigeix més recursos 
públics i una estreta col·laboració entre administracions i sectors culturals. 
 
Coneixedors de les diverses iniciatives que s’estan prenent des dels diferents 
sectors culturals,  més concretament des del sector de les arts  escèniques i 
sector de la música en viu,   als quals donem ple suport, i davant l’actual situació, 
el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS  
 
1. Reconèixer que per aquest ajuntament la cultura és un servei públic, un dret 
de la persona, una eina de convivència, un element fonamental de l’Estat del 
benestar,  com a  eina d’integració, cohesió social i igualtat d’oportunitats, i per 
tant continuarem reforçant i millorant progressivament la programació cultural de 
la ciutat i el suport al conjunt d’entitats,   professionals i empreses del municipi. 
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2. Instar el Govern de la Generalitat a eliminar qualsevol barrera per accedir a la 
cultura, de tipus social, econòmic o geogràfic, facilitant, per exemple, que quan 
les restriccions de mobilitat pel COVID19 actuals o futures, limitin la mobilitat 
entre municipis i/o comarques, les entrades a espectacles culturals permetin la 
lliure circulació per facilitar l’assistència a qualsevol esdeveniment cultural i així 
demostrar que, tal com va declarar el govern de la Generalitat de Catalunya, la 
Cultura és un bé essencial. 
 
3. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament 
de Catalunya, al Govern de la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, i a les entitats i associacions culturals del municipi. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i 
Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. 
 
La moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- MOCIÓ 9/21 DELS GRUPS MUNICIPALS DEL 
PSC I EeCP SOBRE SALUT MENTAL I COVID19. 
 
Sotmesa a votació la urgència d’incorporar la moció a l’ordre del dia, voten a 
favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i els regidors i regidores, Sr. Eduard 
Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. 
Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera 
Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. 
Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón Morales, Sra. Gemma García Cejas, 
Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez 
Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir setze vots. S’hi abstenen els regidors 
i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera i Sra. Marta Alarcón i Puerto, és a dir quatre vots. 
 
La urgència de la moció s’aprova per majoria absoluta. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
L’impacte de l’alerta sanitària per COVID-19 i els tempos posteriors han tingut un 
fort impacte sobre la salut emocional i la salut mental de la població. La vida 
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quotidiana de les persones que pateixen un problema de salut mental i les seves 
famílies, així com els circuits d’atenció que habitualment fan servir, s’han vist 
alterats de forma extraordinària durant tot aquest període de pandèmia.  
 
A causa d’aquest context, els trastorns d’ansietat, depressió i trastorns mentals 
greus s’han vist augmentats i un dels col·lectius més vulnerables en el moment 
actual són els infants i adolescents. També les persones que tenen un rol de 
suport i de cura en la salut mental han patit major malestar emocional durant el 
confinament i temps posteriors.  
 
El model de salut mental previ a la pandèmia ja era feble i tenia limitacions per 
donar cobertura a les necessitats de la població. Per tant, es pateix una base 
amb moltes mancances, inequitat territorial i escassedat de recursos comunitaris 
i de suport. És imprescindible restablir, reforçar i incrementar els suports i els 
serveis de salut mental a Catalunya. 
 
La Federació Salut Mental Catalunya i les seves associacions federades han 
treballat molta intensitat des d’inici de la pandèmia, així com tots els equips 
professionals que es dediquen a millorar la qualitat de vida de les persones amb 
problemes de salut mental i les seves famílies. Cal agrair públicament la seva 
tasca perquè han ajudat a permès garantir l’atenció, detectar necessitats i 
articular accions d’adaptació i resolució de situacions. 
 
El context actual planteja un repte enorme per la salut mental. Cal planificar una 
estratègia que permeti donar resposta a les necessitats actuals i les noves que 
puguin esdevenir-se amb els recursos necessaris, adients i des de tots els 
àmbits: social, sanitari, educatiu i comunitari. A nivell estatal, s’està treballant en 
l’actualització de l’Estratègia Nacional de Salut Mental del Sistema Nacional de 
Salut per al període 2017-2022, on es reconeix que cal millorar l’atenció a la salut 
mental i dotar-se dels recursos necessaris. La nova Estratègia ha de promoure 
un enfocament multidimensional, una resposta multiprofessional i una orientació 
comunitària.  
 
En el món local, els professionals municipals detecten, des de la proximitat, 
persones que pateixin problemes de salut mental, així com les seves famílies. La 
detecció i la prevenció des del món local és important, així com comptar amb una 
xarxa catalana de suport i atenció reforçada i incrementada a les necessitats 
actuals i futures.  
 
Per tot això, els grups municipals del PSC i EeCP proposen els següents acords: 
 
- Instar el Govern d’Espanya a actualitzar l’Estratègia Nacional de Salut Mental 
del Sistema Nacional de Salut per al període 2017-2022, per millorar l’atenció a 
la salut mental i dotar-la dels recursos necessaris. 
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- Instar al Govern de la Generalitat que doti de recursos i mitjans suficients pel 
desenvolupament del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions que es va elaborar 
amb totes les entitats de salut mental i que està actualment en vigor. 
 
- La Generalitat ha de garantir, reforçar i impulsar mesures que garanteixin els 
suports adients als infants, adolescents i joves amb problemàtiques de salut 
mental, per tal d’evitar situacions de deteriorament, d’exclusió social i educativa, 
i garantir el seu desenvolupament personal. S’han de proporcionar els suports 
adients en els contextos educatius, tutories i acompanyaments individualitzats, 
suports específics en funció de les necessitats de cada alumne i un seguiment 
més personalitzat. 
 
- Demanar al Departament de Salut un reforçament del programa de suport a la 
primària per atendre les problemàtiques de salut mental, així com generar xarxes 
de suport als serveis d’atenció primària per atendre els malestars de salut mental 
de la població general derivats de la crisis de la Covid-19, i prevenir el seu 
agreujament. Per exemple: grups de suport al dol, grups de gestió emocional, 
etc. 
 
- Garantir la continuïtat i reforçar els programes de formació i acompanyament a 
la inserció laboral en salut mental. 
 
- Instar a la Generalitat a garantir la continuïtat en els suports a totes les persones 
ateses a la xarxa de salut mental, mantenint contacte periòdic i respectant les 
restriccions d’aïllament social que puguin existir. Cal posar especial atenció a les 
persones que no disposen de mitjans tecnològics i buscar alternatives. La bretxa 
digital ha suposat una limitació important. 
 
- Reclamar un reforçament de l’acompanyament personalitzat, social i a domicili, 
de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies per tal d’evitar 
ingressos psiquiàtrics: Reforçar el programa d’hospitalització domiciliària i els 
PSI (Programa de Suport Individualitzat) i reforçar i incrementar els programes 
de suport a la llar, PSALL i altres. 
 
- Desenvolupar iniciatives que tinguin una cura especial en relació al tema del 
gènere. Ser dona, és un factor de risc per desenvolupar una problemàtica de 
salut mental tal com assenyala l’OMS, determinat per la posició estructural que 
aquesta ocupa en la societat. Cal tenir en compte alhora que pateixen un doble 
estigma pel fet de ser dona i presentar una problemàtica de salut mental. El 
context de la Covid-19 ha tingut un impacte en el rol de les persones que 
assumeixen la funció de cuidadores i en aspectes d’ocupació. Caldrà, per tant, 
tenir una cura especial en el suport a les dones per tal de prevenir i promoure 
iniciatives orientades al benestar emocional. 
  
- Els serveis professionals de l’Ajuntament han de reforçar els serveis de 
detecció, acompanyament, atenció social i inclusió comunitària de proximitat, 
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que són els que rebran les demandes de manera més intensa i són els que poden 
donar resposta a les persones generant mecanismes de suport i treball en xarxa. 
 
- Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, al Ministerio de Sanidad, Consumo i Bienestar Social del Govern 
d’Espanya i a l’entitat Salut Mental del Baix Llobregat. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i 
Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. 
 
La moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/621_video_210421.mp4?session=ff
80808176241b270178453bf886012a 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint 
hores i treinta vuit minuts del dia abans esmentat; de tot això, es lliura la present 
acta, que signa la Sra. alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe. 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/621_video_210421.mp4?session=ff80808176241b270178453bf886012a
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/621_video_210421.mp4?session=ff80808176241b270178453bf886012a

	L’òrgan competent és el Ple de la Corporació, en virtut de l’article 40 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i l’article 52.2.p del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

