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AJUNTAMENT  PLE  4/21 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE FEBRER  DE 2021 

 
 
A les divuit hores i quatre minuts del dia 17 de febrer 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. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. 
Marcos Sánchez Siles.   
 
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. 
   
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/421_video_210217.mp4?session=ff
80808176241b270177969226040093 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT AMB MOTIU DE L’ENTRADA EN VIGOR 
DEL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS. 
 
Grans ciutats globals, amb el suport de la secció europea de Mayors for Peace i 
el seu secretariat, la Nuclear Free Local Authorities (NFLA) i la Campanya per 
l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), van emetre una declaració conjunta el 
dia 22 de gener, coincidint amb l’entrada en vigor del Tractat sobre la Prohibició 
de les Armes Nuclears (TPNW) a les Nacions Unides. 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/421_video_210217.mp4?session=ff80808176241b270177969226040093
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/421_video_210217.mp4?session=ff80808176241b270177969226040093
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L’Ajuntament d’Esplugues fa seva i dona suport a aquesta declaració, el 
contingut de la qual és el següent:  
 
L’any que es commemora el 75è aniversari dels bombardejos atòmics 
d’Hiroshima i Nagasaki, nosaltres, en representació de les més de 380 ciutats, 
pobles i estats federals que han aprovat resolucions donant suport al Tractat 
sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, urgim als estats amb armes nuclears, 
als estats membres de l’OTAN i a aquells amb acords de defensa nuclear a 
comprometre’s amb aquest important procés de desarmament.  
 
Més de 50 països han ratificat el tractat i 38 estan en procés de fer-ho, mostra 
significativa que un creixent nombre d’estats membres de les Nacions Unides 
creuen que el Tractat de No Proliferació Nuclear (NPT) ha arribat a un punt mort 
i el seu règim ha de desbloquejar-se i obrir pas al TPNW, el qual crea un procés 
clau pel desarmament multilateral de totes les armes nuclears.  
 
Hi ha més de 13.000 armes nuclears al món i totes elles apunten a àrees 
urbanes. Per aquest motiu, hem manifestat que ‘Les ciutats no són objectius’ i 
hem aprovat mocions donant suport al TPNW. Els nostres pobles i ciutats serien 
els objectius d’aquestes armes i quedarien completament destruïdes com les 
ciutats d’Hiroshima i Nagasaki l’any 1945.  
 
De la mà de Mayors for Peace i ICAN, i també d’altres grups de la societat civil 
que advoquen per un món lliure d’armes nuclears, considerem que l’entrada en 
vigor del Tractat és un fita històrica que formalment dona el tret de sortida a un 
procés multilateral de desarmament nuclear. Celebrem el coratge i la fortalesa 
dels països que ja l’han signat i ratificat. També ens comprometem a treballar 
amb ells per encoratjar als països que s’oposen a aquest procés a involucrar-se 
de forma activa.  
 
Ens preocupa molt que, davant l’actual escenari polític global tan inestable, un 
atac nuclear, ja sigui intencionat o accidental, sigui un perill real i possible. 
Donant suport al tractat, defensem una via pràctica i pacífica pels estats 
d’abandonar la perillosa unilateralitat i exercir un enfocament multilateral.  
 
Esperem que els estats parts del TPNW, de la mateixa forma que la conferència 
de revisió del NPT, siguin vies efectives per reiniciar les negociacions globals en 
desarmament nuclear. Amb les altres armes de destrucció massiva ja 
il·legalitzades, l’anomalia sempre ha estat l’armament nuclear i el Tractat cobreix 
aquest buit legal. Acollim que les Nacions Unides tingui un altre instrument 
important per promoure un món pacífic lliure d’armes nuclears.  
 
Aquesta declaració compta amb el suport del president de Mayors for Peace, el 
president de la secció europea, els alcaldes i alcaldesses vicepresidents i 
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executius de l’organització, així com tots els electes que han aprovat mocions de 
suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. 
 
CONSTRUÏM LA PAU, DE LES CIUTATS AL MÓN. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT EN SUPORT AL DICTAMEN “LA VIDA DE 
LES PERSONES GRANS IMPORTA”, DEL CONSELL CONSULTIU DE LA 
GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT. 
 
Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat 
l’any 1995 com a òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, 
així com de les entitats cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes 
de vellesa de la comarca. 
 
Atès que entre les funcions del Consell Consultiu es troben la realització 
d’informes, dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els 
projectes normatius o d’altres accions que afectin el col·lectiu de persones grans. 
 
Atès que durant el 2020 el Consell Consultiu han elaborat dictamen “La vida de 
les persones grans importa”. 
 
Atès que aquest dictamen que van ser aprovat per l’assemblea anual del Consell 
Consultiu, que es celebrà el passat 10 de desembre, i proposat per a la seva 
aprovació pel Ple del Consell Comarcal, i posteriorment pels ajuntaments de la 
comarca. 
 
Atès que el dictamen recull importants reivindicacions de les persones grans del 
Baix Llobregat i expressa un posicionament clar front l’edatisme i la vulneració 
de humans de les persones grans, especialment durant la pandèmia. 
 
Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contempla aquest 
dictamen, el conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu considera 
indispensable el suport del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca. 
 
Per tot això, el ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat aprova els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport al dictamen “La vida de les persones grans importa”, 
aprovat pel Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 
Segon.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-
hi compliment. 
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Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES 
NÚMEROS 2/21 I 3/21, CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 20 DE GENER DE 2021. 
 
Sotmeses a votació les actes, s’aproven amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents que van assistir a les sessions plenàries de 
data 20 de gener 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 transcriuran al llibre d’actes, autoritzant-se amb 
les signatures de la Sra. alcaldessa i el Sr. Secretari.  
 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/421_video_210217.mp4?session=ff
80808176241b270177969226040093 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ DE 
NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 3 de juliol de 2019, va acordar, en 
compliment del que disposen els articles 35 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 15 del Reglament orgànic 
municipal,  el nomenament de representants de la Corporació en diversos ens i 
òrgans col·legiats dels que forma part. 
 
Posteriorment han estat adoptats diversos acords plenaris adreçats a la 
modificació dels nomenaments conferits i, en particular: 
 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/421_video_210217.mp4?session=ff80808176241b270177969226040093
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/421_video_210217.mp4?session=ff80808176241b270177969226040093
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- Mitjançant acord de ple de data 26 de juliol de 2019 es va nomenar el senyor 
... com a representant de l’Ajuntament en la Societat Municipal Mixta de 
Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat (PROGESER). 
 
En compliment dels acords presos en el seu dia entre els diferents grups polítics 
municipals. 
 
ES PROPOSA: 
 
1. Cessar el senyor ... com a representant de l’Ajuntament en la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER), amb efectes des del dia 18 de febrer de 2021. 
  
2. Nomenar el senyor ..., com a representant de l’ajuntament,  amb efectes des 
del dia 18 de febrer de 2021. 
 
3. Notificar la present resolució a les persones interessades, i a la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER), pel seu coneixement i efectes.  

 
 

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. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. 
Marcos Sánchez Siles, és a dir vint vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR LA 
RENÚNCIA AL DRET DE TANTEIG DE L’AJUNTAMENT EN LA 
TRANSMISSIÓ DE LA QUOTA INDIVISA DE LA PARCEL·LA 104 DEL PLA 
PARCIAL DEL SECTOR AFECTAT PEL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES 
ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ DE FECSA, PROPIETAT DE SACRESA 
TERRENOS PROMOCIÓN SL I CAUFEC SA. 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist que el 2 de juny de 2020, (Registre general d’entrada 
núm.2020/7870-E, i 2020/7868-E), senyor ... i el senyor ..., en representació de 
SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i el senyor ..., en representació de 
CAUFEC, SA, respectivament, presenten sengles escrits mitjançant els quals 
comuniquen fefaentment la seva voluntat de vendre la quota indivisa de la finca 
104 de la qual en són titulars registrals, en el percentatge que els correspon a 
cadascuna de les mercantils, a la societat CLUB RESIDENCIAL 
METROPOLITAN HOUSE, SL. 
 
SEGON.- Vista la Memòria justificativa subscrita per la direcció de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, sobre l’oportunitat i conveniència de no exercir el dret de 
tanteig en la transmissió de la quota indivisa de la parcel·la 104 del Pla parcial 
del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de 
FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, propietat de SACRESA 
TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i CAUFEC, SA. 
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic emès per l’Assessora jurídica de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 2 de juny de 2020, (Registre general d’entrada núm.2020/7870-E, i 
2020/7868-E), senyor ... i el senyor ..., en representació de SACRESA 
TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i el senyor ..., en representació de CAUFEC, SA, 
respectivament, presenten sengles escrits mitjançant els quals comuniquen 
fefaentment la seva voluntat de vendre la quota indivisa de la finca 104 de la qual 
en són titulars registrals, en el percentatge que els correspon a cadascuna de les 
mercantils, a la societat CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, SL. 
 
Que la transmissió seria lliure de càrregues i gravàmens, lliure d’arrendataris, 
precaristes i ocupants, etc., i al corrent de pagament d’impostos, contribucions, 
taxes i arbitris. 
 
L’import de venda seria per l’import de 1.408,58euros/m² urbanitzat 
d’edificabilitat residencial, i un import de 850euros/m² sostre urbanitzat 
d’edificabilitat comercial, de manera que: 
 
3.050m² de sostre residencial de renda lliure de SACRESA TERRENOS 
PROMOCIÓN, SL, tindrien un valor de 4.296.177,17.-euros. 
 
3.300m² de sostre residencial de renda lliure, i 830m² de sostre comercial, de 
CAUFEC, SA, tindrien un valor de 5.353.822,83.-euros. 
 
Ambdues mercantils sol·liciten que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
renunciï al dret de tanteig que concedeix l’article 552.4 del Codi Civil de 
Catalunya a favor dels cotitulars d’un bé en comunitat, per a adquirir-lo pel mateix 
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preu i en les mateixes condicions convingudes amb tercers adquirents aliens a 
la comunitat.  
 
Al respecte, cal assenyalar el següent: 
 
PLANEJAMENT APLICABLE A LA PARCEL·LA: 
 
Determinacions del Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat 
Metropolitana de Barcelona (PGM) de data 14/7/1976 concretada per la seva 
transcripció refosa a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/03/1983. 
 
El 20 de juliol de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar 
aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità al sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat. L’edicte corresponent a l’acord d’aprovació 
va ser publicat al DOGC núm. 4219, del 15/09/2004. 
 
El 15 de desembre de 2004, la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona va 
acordar donar conformitat al Text refós aportat per tal de donar compliment a 
l’acord del mateix òrgan, de 17 de novembre de 2004, que va aprovar 
definitivament el Pla parcial i el Projecte d’urbanització del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat.   
 
El 14 d’abril de 2010, el Conseller del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, de la Generalitat de Catalunya, va resoldre aprovar definitivament la 
Modificació puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 
del Text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità al sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat. L’edicte corresponent a aquesta resolució, 
més les Normes urbanístiques d’aquest instrument, va ser publicat al DOGC 
núm. 5626, d’11 de maig de 2010. 
 
El 13 de maig de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
acordar aprovar definitivament Modificació puntual per a l’adaptació de 
determinades previsions urbanístiques del Pla parcial al sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat. L’edicte corresponent a aquesta resolució, més les 
Normes urbanístiques d’aquest instrument, va ser publicat al DOGC núm. 5697, 
de 20/08/2010.  
 
CONCRECIÓ DE LES QUOTES INDIVISES DE LA FINCA: 
 
El 20 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar APROVAR l’informe emès pels Serveis 
tècnics municipals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per a la determinació dels 
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metres quadrats de sostre residencial i de sostre comercial assignats pel 
planejament urbanístic aplicable entre els titulars públics i els privats de la finca 
registral núm. 28076 del Registre de la Propietat, que es correspon amb la 
parcel·la 104 identificada al Pla parcial del sector afectat pel soterrament de les 
línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb la petició presentada el 2 de novembre de 2020, (Registre 
general d’entrada núm.2020/18236-E), per SACRESA TERRENOS 
PROMOCIÓN, SL, i de CAUFEC, SA. 
 
En aquest informe s’indica que el Projecte de reparcel·lació del sector, una 
vegada 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, està inscrit al Registre de la 
Propietat d’Esplugues de Llobregat, des del 27 de juny de 2008. 
 
En virtut d’aquest Projecte de reparcel·lació, 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% del sostre de la finca. 
 
Del 36,52% restant de la parcel·la 104, el mateix Projecte de reparcel·lació 
assigna una quota del 15,52% a l’entitat mercantil SACRESA TERRENOS 
PROMOCIÓN, SL, i un 21% a la mercantil CAUFEC, SA. 
 
En virtut de les determinacions del Projecte, s’assignen 6.350m² de sostre 
residencial de renda lliure, i 830m² de sostre comercial, al 36,52% de SACRESA 
TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i CAUFEC, SA. 
 
És a dir, en total, s’assignen els 18.000m² de sostre residencial, més 1.660m² de 
sostre comercial. Total: els 19.660’00m² de sostre previstos al planejament. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Vist l’article 552-3 i 4 de la LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals, relatius als drets individuals sobre la 
comunitat, que estableixen que cada cotitular pot disposar lliurement del seu dret 
en la comunitat, alienar-lo i gravar-lo. 
 
Cada cotitular pot disposar de l’objecte indeterminat que li correspondrà en el 
moment futur de la divisió. En aquest cas, mentre dura la situació d’indivisió, 
l’adquirent no s’incorpora a la comunitat i, per tant, no pot exigir la divisió. 
 
D’acord amb l’article 552-4, l’alienació a títol onerós del dret de cotitulars a 
favor de terceres persones alienes a la comunitat, llevat que en el títol de 
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constitució s’hagi pactat altrament, atorga als altres el dret de tanteig per a 
adquirir-lo pel mateix preu o valor i en les condicions convingudes amb 
aquelles. 
 
Els cotitulars que pretenen fer la transmissió han de notificar als altres cotitulars, 
fefaentment, la decisió d’alienar i les circumstàncies de la transmissió. Si no hi 
ha notificació o si la transmissió es fa per un preu o en unes circumstàncies 
diferents de les que hi consten, el tanteig comporta el retracte, que es pot exercir 
en el termini de tres mesos comptats des del moment en què els altres cotitulars 
tenen coneixement de l’alienació i les seves circumstàncies o des de la data en 
què s’inscriu la transmissió en el registre que correspon. 
 
En virtut de l’article 28 del DECRET 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del patrimoni dels ens locals, els ens locals tenen capacitat jurídica 
plena per adquirir, posseir, administrar i disposar tota classe de béns i drets. 
 
En virtut de l’article 30.2 del Reglament mencionat, correspon a l’alcaldia 
l’adquisició de patrimoni, sempre que la seva quantia no excedeixi el 5% dels 
recursos ordinaris del seu pressupost, ni el 50% del límit general aplicable a la 
contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.  
 
D’acord amb l’article 52.2.p) del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
l’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, correspon 
al Ple de la Corporació. 
 
Tenint en compte que l’import de la transmissió de referència supera, amb 
escreix, la quantia determinada per l’article mencionat, l’òrgan competent per a 
adoptar aquest acord és el Ple de la Corporació. 
 
CONCLUSIONS 
 
Vist que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és titular de la quota indivisa de 
la finca 104-1 identificada i descrita en el Pla parcial del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, (finca registral núm. 28076), que es correspon amb el 
63,48%. 
 
Vist que SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i CAUFEC, SA, són titulars 
del 36,52% restant de la parcel·la 104; corresponent una quota del 15,52% a 
l’entitat mercantil SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i un 21% a la 
mercantil CAUFEC, SA. 
 
Vist que el 2 de juny de 2020, (Registre general d’entrada núm.2020/7870-E, i 
2020/7868-E), SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i CAUFEC, SA, 
presenten sengles escrits mitjançant els quals comuniquen fefaentment la seva 
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voluntat de vendre la quota indivisa de la finca 104 de la qual en són titulars 
registrals, en el percentatge que els correspon a cadascuna de les mercantils, a 
la societat CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, SL, i detallen els 
termes de la transmissió. 
 
Vist que l’article 552-4 de la LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, atorga el dret de tanteig als 
cotitulars per a adquirir-lo pel mateix preu o valor i en les condicions convingudes 
amb aquelles. 
 
Vist que l’exercici o la renúncia a aquest dret cal manifestar-lo. 
 
Vista la Memòria justificativa subscrita per la direcció de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, sobre l’oportunitat i conveniència de no exercir el dret de tanteig 
en la transmissió de la quota indivisa de la parcel·la 104.  
 
En virtut de tot l’exposat, només resta concloure que correspon elevar al Ple de 
la Corporació la proposta de renunciar al dret de tanteig en la transmissió de la 
quota indivisa de la finca registral núm. 28076 del Registre de la Propietat, que 
es correspon amb la parcel·la 104 identificada al Pla parcial del sector afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat.”. 
 
PER TOT L’EXPOSAT, 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- RENUNCIAR al dret de tanteig en la transmissió de la quota indivisa 
del 36,52% de la finca registral núm. 28076 del Registre de la Propietat, que es 
correspon amb la parcel·la 104 identificada al Pla parcial del sector afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, respecte de la qual, el 2 de juny de 2020, (Registre 
general d’entrada núm.2020/7870-E, i 2020/7868-E), SACRESA TERRENOS 
PROMOCIÓN, SL, i CAUFEC, SA, han comunicat fefaentment la seva voluntat 
de vendre la quota indivisa de la finca 104, de la qual en són titulars registrals, a 
la societat CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN HOUSE, SL, en virtut de la 
Memòria justificativa que consta a l’expedient, i en virtut dels termes de l’article 
552-4 de la LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de 
Catalunya. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, 
SL; CAUFEC, SA, i a la societat CLUB RESIDENCIAL METROPOLITAN 
HOUSE, SL. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord als Serveis Econòmics municipals. 
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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 i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir catorze 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 SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR 
INICIALMENT EL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER A LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEMANIAL D’UN TERRENY DE 
TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT A L’AVINGUDA JACINT ESTEVA 
FONTANET, NÚMERO 106, QUALIFICAT COM A SISTEMA D’EQUIPAMENT 
COMUNITARI, CLAU 7B. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Vistos els Plecs de clàusules administratives particulars reguladores del 
procediment per a la concessió administrativa demanial d’un terreny de titularitat 
municipal, situat a l’av. Jacint Esteva Fontanet, núm. 106-110, i els núm. 14-26 
del carrer d’August Font i Carreras, d’Esplugues de Llobregat, i qualificat com a 
sistema d’equipament comunitari- clau 7b, per a la construcció i funcionament 
d’un equipament destinat a ús sanitari; 
 
II. Vist l’informe sobre la valoració del domini públic ocupat, emès pels Serveis 
tècnics municipals del Servei d’urbanisme; 
 
III. Vist l’informe jurídic emès pels Serveis jurídics municipals, que estableix el 
següent:  
 
“FETS  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és propietari, en ple domini, lliure de 
càrregues i ocupants, de la finca de forma triangular i una superfície de 3.786m², 
situada a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm. 106-110, i els núm. 14-26 del 
carrer d’August Font i Carreras, d’aquesta ciutat, qualificada pel planejament 
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urbanístic vigent com a equipament, clau 7b, i destinada a ús sanitari. Aquesta 
finca es troba identificada i descrita al Plec de condicions administratives. 
 
El planejament urbanístic aplicable a la finca objecte de concessió és el Pla 
general metropolità, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, concretat per 
la seva transcripció refosa a escala 1/2000, definitivament aprovada el 
11/03/1983. 
 
Els terrenys estan classificats com a sòl urbà, i qualificats com a sistema 
d’equipaments comunitaris de nova creació – clau 7b.  
 
En desenvolupament del Pla general metropolità, el 3 de febrer de 2021, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat 
definitivament el Pla especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la 
parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet - cantonada carrer 
d’August Font i Carreras, d’Esplugues de Llobregat.  
 
Aquest Pla especial fixa els paràmetres bàsics que han de permetre edificar la 
parcel·la, i concreta l’ús d’equipament sanitari-assistencial. 
 
L’Ajuntament té interès en destinar aquesta finca a la construcció i explotació 
d’un hospital o clínica de caràcter general o especialitzat, d’altes prestacions i 
modernes instal·lacions tecnològiques. 
 
Amb aquesta finalitat, els Serveis tècnics municipals han redactat un plec de 
clàusules administratives particulars per a la regulació de l’atorgament d’una 
concessió administrativa, per un termini de 50 anys, amb possibilitat de pròrroga, 
sobre aquests terrenys.  
 
Es tracta, per tant, d’una concessió administrativa, i no d’un contracte de 
concessió d’obra pública, en els termes previstos al Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’aquesta manera, en virtut 
de l’article 9 de la LCSP, relatiu a les relacions jurídiques, negocis i contractes 
exclosos en l’àmbit del domini públic i en l’àmbit patrimonial, estan exclosos 
d’aquesta Llei les autoritzacions i concessions sobre béns de domini públic i els 
contractes d’explotació de béns patrimonials diferents dels que defineix l’article 
14, que es regulen per la seva legislació específica, excepte en els casos en què 
es declarin expressament aplicables les prescripcions d’aquesta Llei. 
 
D’acord amb els plecs, el conjunt d’obres i instal·lacions que conformaran el nou 
edifici a destinar a ús sanitari, més aquelles obres d’urbanització exigides pel 
planejament urbanístic aplicable, i que resultin necessàries per a la seva entrada 
en funcionament, seran realitzades per l’empresa adjudicatària de la concessió 
objecte d’aquest contracte.  



 
 

 
 pàg 13
   
 
 

 
El cànon es començarà a meritar a partir de l’inici de l’activitat.  
 
L’import del cànon anual establert per la concessió durant els primers 10 anys de la 
concessió no podrà ser inferior a la quantitat de setanta mil euros (70.000.-€). 
 
A partir de l’onzè any, el cànon serà de mínim 90.000.-euros, i serà objecte d’una 
actualització anual de l’1,5%. 
 
Addicionalment a la quantia econòmica, la persona adjudicatària ha d’oferir un 
programa d’activitats anual; amb activitats relacionades amb la finalitat del centre 
o de la seva responsabilitat social que puguin ser d’interès per a la ciutadania 
d’Esplugues, que també haurà d’estar valorat econòmicament, com a mínim en 
30.000.-euros. És el què s’anomena cànon en espècie. 
 
Els imports del cànon són susceptibles de millora en les propostes que facin els 
licitadors.  
 
Consta a l’expedient informe tècnic relatiu a la valoració del sòl de domini públic 
ocupat. 
 
Els Plecs reguladors de la concessió: 
 
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament 
sobre el patrimoni dels ens locals preveu la necessitat d’establir, i aprovar, un 
plec de condicions, com a mínim amb les clàusules que estableix l’article 62, i 
aquelles que es considerin necessàries, atenent al cas concret, que reguli 
l’objecte, obres que poguessin resultar necessàries, termini de vigència, i en 
definitiva tots i cadascun dels aspectes de la concessió des del seu inici, i fins a 
la reversió del domini públic, una vegada hagi transcorregut el període de 
vigència de la concessió.   
 
Els plecs de condicions que s’analitzen recullen tots els aspectes detallats a 
l’article 62 del Reglament; com l’objecte; les obres i les instal·lacions que s’han 
de realitzar; el termini d’utilització; els deures i les facultats del concessionari; el 
cànon; l’obligació de mantenir en bon estat la porció de domini utilitzat i, si 
s’escau, les obres que s’hi construeixin; la reversió de les obres i les 
instal·lacions a l’acabament de la concessió; la garantia; les sancions per 
infraccions a les obligacions contretes, i l’obligació del concessionari de deixar 
lliures i vacus, a disposició de l’Administració, dins el termini establert, els béns 
objecte de la concessió, i de reconèixer la potestat d’aquesta per acordar-ne i 
executar-ne, per si mateixa, el llançament, a part d’aquelles que s’han considerat 
oportunes, d’acord amb l’especificitat del cas.  
 
FONAMENTS DE DRET  
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Els béns de domini públic, de conformitat amb allò que disposen els articles 53 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament sobre el patrimoni dels ens locals, poden ser objecte d’ús privatiu, 
definit com aquell que consisteix en l’ocupació directa o immediata d’una porció 
del domini públic, de manera que limiti, o fins i tot exclogui, la utilització per part 
d’altres possibles interessats. Si aquest ús privatiu comporta la transformació del 
domini públic, aquesta ocupació resta subjecte a concessió administrativa.  
 
L’article 60.2 del Reglament mencionat estableix que les concessions s’han 
d’adjudicar mitjançant un concurs, d’acord amb els articles que segueixen, i 
d’acord amb la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. 
 
En els mateixos termes es va establir posteriorment a l’article 218.4 de Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.  
 
En el cas que en ocupa, ens troben davant d’un ús privatiu que comporta 
transformació del domini, de manera que, en conseqüència, ha d’ajustar-se al 
règim propi de les concessions demanials. 
 
També són d’aplicació els articles 93 i concordants de la Llei 33/2003, de l’Estat, 
de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, identificats a la 
disposició final segona d’aquesta norma. D’acord amb l’article 2.2 d’aquesta Llei, 
les seves determinacions seran aplicables a les entitats de l’Administració local els 
articles o parts d’aquests enumerats a la disposició final segona. 
 
De conformitat amb l’article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques, (precepte de caràcter bàsic, d’acord 
amb la Disposició final segona de la Llei, ja mencionada), l’atorgament de les 
concessions sobre domini públic s’efectuarà pel règim de concurrència, a 
excepció dels casos previstos a l’article 137.4, que permet que aquest 
atorgament sigui directe. 
 
Totes les concessions administratives sobre el domini públic dels ens locals 
estan subjectes als principis previstos a l’article 61 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament sobre el patrimoni dels ens 
locals. 
 
La concessió s’atorga per un termini màxim de 50 anys, prorrogable fins al 75 
anys, en aplicació de l’article 93.3 de la Llei 33/2003. 
 
En compliment del l’article 66 del Reglament de patrimoni dels ens locals, el plec 
de condicions s’exposarà al públic pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant la 
publicació d’anuncis al tauler de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província. 
Simultàniament, se sol·licitarà oferta ajustada al plec de condicions, en la forma 
establerta en el plec de condicions que s’aprova. 
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A la vista de la documentació i oferta aportada, es procedirà a l’adjudicació del 
contracte per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
En aplicació de l’article 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i l’article 
221 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords relatius a les 
concessions sobre béns de domini públic de més de cinc anys i de quantia 
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també els referents a 
les cessions d’aprofitaments de béns comunals, han d’ésser adoptats per majoria 
absoluta del nombre legal de membres del Ple de la corporació.  
 
Per altra banda, l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 de abril de bases del Règim 
Local, eleva aquest percentatge al 20%. 
 
En aquest cas, si bé la concessió administrativa no té una quantia determinada, 
perquè el valor que finalment tindrà la concessió dependrà de la proposta 
plantejada per les empreses que presentin les ofertes corresponents, tot sembla 
indicar que podria sobrepassar aquest percentatge. Per tant, en qualsevol cas, i 
per un principi de seguretat jurídica, s’informa que caldria sotmetre aquest acord 
a la majoria absoluta mencionada. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement, d’acord 
amb l’article 53 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, l’inici de 
l’expedient per a l’atorgament d’una concessió administrativa, i l’aprovació dels 
plecs de condicions administratives reguladores del procediment per a la 
concessió administrativa demanial d’un terreny de titularitat municipal, situat a 
l’av. Jacint Esteva Fontanet, núm. 106-110, i els núm. 14-26 del carrer d’August 
Font i Carreras, d’Esplugues de Llobregat, i qualificat com a sistema 
d’equipament comunitari- clau 7b, per a la construcció i funcionament d’un 
equipament destinat a ús sanitari.” 
 
Per tot això, 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- DECLARAR l’oportunitat i conveniència d’atorgar un dret d’ús privatiu, 
en règim de concessió administrativa, sobre la finca de propietat municipal de 
forma triangular i una superfície de 3.786m², situada a l’avinguda Jacint Esteva 
Fontanet, núm. 106-110, i els núm. 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, 
d’Esplugues de Llobregat, qualificada pel planejament urbanístic vigent com a 
equipament comunitari de nova creació, clau 7b, i destinada a ús sanitari, per a 
la construcció i explotació d’un hospital o clínica de caràcter general o 
especialitzat, d’altes prestacions i modernes instal·lacions tecnològiques. 
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SEGON.- APROVAR la utilització privativa del domini públic, en règim de 
concessió administrativa, sobre la finca de propietat municipal de forma 
triangular i una superfície de 3.786m², situada a l’avinguda Jacint Esteva 
Fontanet, núm. 106-110, i els núm. 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, 
d’Esplugues de Llobregat, qualificada pel planejament urbanístic vigent com a 
equipament comunitari de nova creació, clau 7b, i destinada a ús sanitari. 
 
TERCER.- APROVAR l’expedient de contractació, per procediment obert, per a 
l’adjudicació de la concessió administrativa identificada a l’apartat precedent. 
 
QUART.- APROVAR el Plec de clàusules administratives reguladores de la 
concessió administrativa indicada en el punt segon d’aquest acord, redactat pels 
Serveis tècnics municipals. 
 
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 l’atorgament d’un dret d’ús privatiu, en 
règim de concessió administrativa, sobre la finca de propietat municipal de 
forma triangular i una superfície de 3.786m², situada a l’avinguda Jacint Esteva 
Fontanet, núm. 106-110, i els núm. 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, 
d’Esplugues de Llobregat, qualificada pel planejament urbanístic vigent com a 
equipament, clau 7b, i destinada a ús sanitari, si bé cal condicionar la licitació a 
la finalització del termini d’exposició pública, sense la presentació de 
reclamacions o al·legacions, i a l’efectiva executivitat del Pla especial de 
concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint 
Esteva i Fontanet - cantonada carrer d’August Font i Carreras, d’Esplugues de 
Llobregat, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona el 3 de febrer de 2021. 
 
SETÈ.- PUBLICAR els corresponents anuncis al tauler de la Corporació; al perfil 
del contractant; al Butlletí Oficial de l’Estat; al Butlletí Oficial de la Província; al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
 
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, és a dir quinze vots. Voten en 
contra la regidora Sra. Gemma García Cejas i el regidor Sr. Diego Rodríguez 
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Triano, és a dir dos vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir tres vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR 
DEFINITIVAMENT L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE TRES 
FINQUES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT UBICADES A LA PLAÇA SANTA 
MAGDALENA, NÚMERO 16, 17 I 21. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vista la Memòria justificativa de l’oportunitat d’alterar la qualificació 
jurídica de tres finques propietat de l’ajuntament d’esplugues, ubicades a la plaça 
Santa Magdalena, núm. 16, 17 i 21, d’aquesta ciutat, subscrita per la Direcció de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;  
 
SEGON.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
I. El 18 de novembre de 2020, el Ple de la Corporació va acordar el següent: 
 
“PRIMER.- INICIAR expedient d’alteració de la qualificació jurídica de les finques 
propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ubicades a la Plaça Santa 
Magdalena, núm. 16, núm. 17, i núm. 21, d’aquesta ciutat, i inscrites al Registre 
de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, canviant la seva qualificació jurídica de 
bé de domini públic, a bé patrimonial, en virtut de les raons esgrimides a la 
Memòria justificativa de l’oportunitat d’alterar la qualificació jurídica de tres 
finques propietat de l’ajuntament d’esplugues, ubicades a la plaça Santa 
Magdalena, núm. 16, 17 i 21, i a l’empara dels articles 204 i 205 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les finques tenen les dades 
següents: 
 
Finca de la Plaça Santa Magdalena, núm. 16: inscrita al Registre de la Propietat 
de Sant Feliu de Llobregat al Volum 462, Llibre 20, d’Esplugues; Full 189, Finca 
337, inscripció 9a. 
 
Finca de la Plaça Santa Magdalena, núm. 17: inscrita en el Registre de la 
Propietat de Sant Feliu de Llobregat al Volum 859, Llibre 21, d’Esplugues; Full 
212, Finca 309, inscripció 11a. 
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Finca de la Plaça Santa Magdalena, núm. 21: inscrita al Registre de la Propietat 
d’Esplugues de Llobregat, al Volum 2393; Llibre 462, d’Esplugues; Full 142, 
Finca 75, inscripció 7a. 
 
SEGON.- SOTMETRE aquest acord a un període d’informació pública de 20 
dies, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent al web i el portal de la 
ciutadania de la Corporació, i al Butlletí Oficial de la Província, per tal que, durant 
el termini esmentat es puguin formular les reclamacions o al·legacions que es 
considerin oportunes.” 
 
II. El 7 de desembre es va publicar al web i el tauler municipals. 
 
III. El 21 de desembre de 2020, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona anunci sobre l’obertura del període d’informació pública. 
 
IV. El 26 de gener de 2021, el Secretari de l’Ajuntament ha expedit certificat que 
acredita que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions. 
 
V. Les finques objecte d’aquest expedient són tres:  
 
La finca ubicada a la Plaça Santa Magdalena, núm. 16: 
 
La finca ubicada a la Plaça Santa Magdalena, núm. 16, és propietat de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en ple domini i lliure de càrregues, 
gravàmens i ocupants, consta inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu 
de Llobregat al Volum 462, Llibre 20, d’Esplugues; Full 189, Finca 337, inscripció 
9a. 
 
La finca ubicada a la Plaça Santa Magdalena, núm. 17: 
 
La finca ubicada a la Plaça Santa Magdalena, núm. 17, és propietat de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en ple domini i lliure de càrregues, 
gravàmens i ocupants, consta inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Feliu 
de Llobregat al Volum 859, Llibre 21, d’Esplugues; Full 212, Finca 309, inscripció 
11a. 
 
La finca ubicada a la Plaça Santa Magdalena, núm. 21: 
 
La finca ubicada a la Plaça Santa Magdalena, núm. 21, és propietat de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en ple domini i lliure de càrregues, 
gravàmens i ocupants, consta inscrita al Registre de la Propietat d’Esplugues de 
Llobregat, al Volum 2393; Llibre 462, d’Esplugues; Full 142, Finca 75, inscripció 
7a. 
 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA DELS BÉNS 
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Les tres parcel·les es van adquirir pel títol de compravenda, de manera que la 
seva qualificació jurídica era de bé patrimonial. En aquests termes es van 
incorporar a l’inventari municipal. Ara bé, l’Ajuntament va decidir destinar-les a 
servei públic.  
 
Per tant, en aquest sentit, la qualificació jurídica d’aquestes tres parcel·les és, en 
aquest moment, de béns de domini públic. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Segons l’article 200 DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els béns 
dels ens locals es classifiquen en béns de domini públic i béns patrimonials. 
 
L’article 201 estableix que són béns de domini públic els afectes a l’ús públic o 
als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.  
 
S’entén que són afectes a l’ús públic aquells béns destinats a ésser directament 
utilitzats pels particulars, i afectes al servei públic aquells béns que, per llur 
naturalesa o per les disposicions particulars d’organització, s’adeqüin 
essencialment o exclusivament al fi particular del servei. 
 
En tot cas, són béns de domini públic els immobles propietat de l’ens local on té 
la seva seu la corporació i aquells en què s’allotgen els seus òrgans i serveis. 
 
En canvi, segons l’article 203, tenen la consideració de béns patrimonials els que 
són propietat de l’ens local i no són destinats directament a l’ús públic o a 
l’exercici de cap servei públic de competència local, o a l’aprofitament pel comú 
dels veïns. Es regeixen pel que disposa llur legislació específica i, si aquesta 
manca, per les normes de dret privat. 
 
L’article 204 de la mateixa Llei preveu que, per a alterar expressament la 
qualificació jurídica dels béns dels ens locals s’ha d’incoar expedient en el qual 
se n’acrediti l’oportunitat i la legalitat. 
 
La resolució dels expedients d’alteració de la qualificació jurídica dels béns dels 
ens locals correspon al ple. Si l’acord comporta la desafectació del béns de 
domini públic o comunals, cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació. 
 
L’article 205 preveu la desafectació dels béns de domini púbic i dels comunals. 
 
Segons l’article 26.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, si el bé de 
domini públic o comunal és desafectat i qualificat de patrimonial, s’ha de rectificar 
l’inventari de béns i s’ha d’inscriure al Registre de la Propietat. En el cas que ja 



 
 

 
 pàg 20
   
 
 

ho estigui, s’ha de fer constar la nova qualificació, per a la qual cosa és suficient 
la certificació que expedeix el secretari, amb els requisits a què fa referència 
l’article 120 d’aquest Reglament. 
 
Atesa la Memòria justificativa de l’oportunitat de desafectació de les finques 
objecte d’aquest expedient, alhora que allò establert als articles 204 i 205 del text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre d’aprovació del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; 22.2.l), 47.2. 
n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
CONCLUSIONS 
 
A l’expedient consta Memòria justificativa de l’oportunitat de desafectació de les 
finques objecte d’aquest expedient, i la desafectació al domini públic d’aquests 
béns és possible a l’empara de l’article 205 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Una vegada aprovat inicialment el procediment per a l’alteració de la qualificació 
jurídica de les tres finques mencionades, i sotmès l’expedient a informació 
pública durant el termini normativament establert, sense que s’hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions, s’informa favorablement l’aprovació definitiva del canvi de 
qualificació jurídica de bé de domini públic, a béns patrimonials, de les finques 
propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ubicades a la Plaça Santa 
Magdalena, núm. 16, núm. 17, i núm. 21, d’aquesta ciutat.” 
 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’alteració de la qualificació jurídica de 
les finques propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ubicades a la 
Plaça Santa Magdalena, núm. 16, núm. 17, i núm. 21, d’aquesta ciutat, i inscrites 
al Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, canviant la seva qualificació 
jurídica de bé de domini públic, a bé patrimonial, en virtut de les raons esgrimides 
a la Memòria justificativa de l’oportunitat d’alterar la qualificació jurídica de tres 
finques propietat de l’ajuntament d’esplugues, ubicades a la plaça Santa 
Magdalena, núm. 16, 17 i 21, i a l’empara dels articles 204 i 205 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les finques tenen les dades 
següents: 
 
Finca de la Plaça Santa Magdalena, núm. 16: inscrita al Registre de la Propietat 
de Sant Feliu de Llobregat al Volum 462, Llibre 20, d’Esplugues; Full 189, Finca 
337, inscripció 9a. 
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Finca de la Plaça Santa Magdalena, núm. 17: inscrita en el Registre de la 
Propietat de Sant Feliu de Llobregat al Volum 859, Llibre 21, d’Esplugues; Full 
212, Finca 309, inscripció 11a. 
 
Finca de la Plaça Santa Magdalena, núm. 21: inscrita al Registre de la Propietat 
d’Esplugues de Llobregat, al Volum 2393; Llibre 462, d’Esplugues; Full 142, 
Finca 75, inscripció 7a. 
 
SEGON.- RECTIFICAR l’inventari de béns, i fer constar la nova qualificació al 
Registre de la Propietat, per a la qual cosa és suficient la certificació que 
expedeix el secretari, amb els requisits de l’article 120 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Patrimoni i als Serveis 
Econòmics municipals. 
                                                      

 
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. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. 
Marcos Sánchez Siles, és a dir vint vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS PER A LA INCLUSIÓ DE L’EMD DE 
VALLDOREIX AL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE 
COLLSEROLA, COM A MEMBRE DE PLE DRET. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist que el 13 de gener de 2021, (Registre general d’entrada núm.E-
2021/520), a través de la plataforma EACAT, el Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola notifica a aquest Ajuntament que el 10 de desembre de 2020 
l’Assemblea General del Consorci del Parc va adoptar l’acord de modificació dels 
vigents Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.  
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SEGON.- Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 13 de gener de 2021, (Registre general d’entrada núm.E-2021/520), a través 
de la plataforma EACAT, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
notifica a aquest Ajuntament que el 10 de desembre de 2020 l’Assemblea 
General del Consorci del Parc va adoptar l’acord de modificació dels vigents 
Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. L’acord va ser 
adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres. 
 
La modificació té per objecte incloure a l’EMD de Valldoreix al Consorci del Parc, 
com a membre de ple dret. 
 
Se sol·licita a aquest Ajuntament que, per tal d’uniformitzar el tràmit de 
modificació dels Estatuts, sigui adoptat pel Ple de la Corporació l’acord 
d’aprovació de la modificació dels Estatuts en el sentit indicat. 
 
El text modificat dels Estatuts s’adjunta a l’acord de l’Assemblea General del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola notificat. 
 
En el punt segon de l’article 1 dels Estatuts, que detalla els integrants del 
Consorci, afegeix la incorporació de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 
En el punt segon de l’article 9 dels Estatuts s’incorpora que la composició de 
l’Assemblea tindrà un representant de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, i es concreta que també gaudirà d’un vot. 
 
El procediment d’aprovació de les modificacions dels estatuts dels consorcis està 
recollit a l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que estableix que la 
modificació dels estatuts del consorci, requereix l’acord previ del seu òrgan 
superior de govern, que ha de ser ratificat pels ens, les administracions i altres 
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a 
l’aprovació.  
 
En aquest sentit, l’article 313, apartats 2 i 3, del Decret 179/1995 assenyala que 
l’acord per modificar els estatuts, que s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la 
majoria absoluta de membres de la corporació, juntament amb el text, s’han de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix 
l’article 160 d’aquest Reglament, és a dir, amb anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis de l’entitat. 
 
En virtut de l’article 10.1.a) dels vigents Estatuts de l’entitat, correspon a 
l’Assemblea General del Consorci l’aprovació i modificació dels Estatuts. 
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L’apartat c) d’aquest article preveu que també és atribució d’aquest òrgan 
l’admissió de nous membres. 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’aprovació de la modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, als efectes que s’incorpori 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, tal i com ja va ser aprovat el 
10 de desembre de 2020, per l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola. 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, amb l’objecte d’incloure l’EMD de Valldoreix al 
Consorci esmentat, com a membre de ple dret, d’acord amb el text que s’adjunta 
com a annex a aquest acord, de conformitat amb l’article 322 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, i l’article 10.1.a) dels vigents Estatuts de l’entitat. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a terme 
les actuacions materials per a l’execució de l’acord anterior, previstes a la 
legislació i, especialment, pel que fa a la seva publicitat. La qual cosa implica que 
l’anunci d’aprovació de la modificació estatutària del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola que publiqui l’Àrea Metropolitana de Barcelona sigui de 
caràcter col·lectiu i substitueixi el que ha de publicar separadament aquest 
Ajuntament. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 
 
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. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. 
Marcos Sánchez Siles, és a dir vint vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
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ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR L’INICI DE 
LA CONTRACTACIÓ 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: 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de neteja i manteniment de les zones 
verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat, en els termes previstos en 
l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la memòria justificativa emesa pel 
Director d’Espai Públic i Medi Ambient d’aquest Ajuntament, amb la descripció 
tècnica realitzada pels mateixos serveis tècnics als plecs de condicions 
tècniques. 
 
En funció del què disposen els articles 17, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre 
disposicions comunes dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del 
contracte, i tot en relació amb l’article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
dels articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa 
preceptiva l’aprovació de l’expedient de contractació i els plecs de condicions 
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.  
 
Vist l’informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la 
Intervenció municipal. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple municipal: 
 
Primer.- Aprovar 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 de conformitat amb el previst a l’informe de 
memòria justificativa emès pel Director d’Espai Públic i Medi Ambient.  
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, 
subjecte a regulació harmonitzada i aprovar 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.  
 
Tercer.- Declarar que la despesa derivada de l’expedient de contractació relativa 
al contracte de servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió 
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municipal d’Esplugues de Llobregat, té caràcter plurianual, de conformitat amb 
l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, per tant, l’adjudicació resta 
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al 
finançament de les obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis 
pressupostaris. 
 
Quart.- Aprovar l’autorització de la despesa plurianual derivada d’aquesta 
contractació, IVA inclòs, la qual es farà efectiva per un import màxim de 
4.658.962,76  € (IVA inclòs), imputable al pressupost vigent en cada exercici a la 
partida 12 – 17100 – 22799: CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS, d’acord amb la 
distribució econòmica plurianual següent: 
  

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 

IMPORT 
(IVA 
INCLÒS) 

959.203,24 € 1.572.201,48 € 1.556.685,77 € 570.872,27 € 

 
L’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos dels 
exercicis 2022, 2023 i 2024. 
 
Cinquè.- Convocar la licitació, d’acord amb el què estableixen els articles 135, 
136 i 156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al Diari Oficial 
de la Unió Europea i al perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 
Sisè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP a les següents persones: 
 
..., Director d’Espai Públic i Medi Ambient 
..., Tècnica de Parcs i Jardins. 
 
Setè.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències pròpies del Ple 
municipal, com a òrgan de contractació, en relació a tots els actes administratius 
relatius a l’impuls, seguiment, tramitació i resolució de l’expedient de 
contractació, inclusió feta de l’adopció de l’acord d’adjudicació, del contracte 
relatiu al servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal 
d’Esplugues de Llobregat. 
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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, 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 i Sr. 
Diego Rodríguez Triano, és a dir disset vots. Voten en contra el regidor Sr. Jordi 
Pérez Pineda i la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. S’hi absté 
el regidor Sr. Marcos Sánchez Siles, és a un vot. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR LA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ 
DELS EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I LOCALS MUNICIPALS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 22 de febrer de 2017, 
per delegació expressa per acord del Ple municipal, va adjudicar a l’empresa 
MULTI SERVEIS NDAVANT, SL (NIF B-60579240) el contracte relatiu al servei 
de neteja  de les dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per un import total net del contracte de 2.195.049,72 €, més 460.960,44 
€ en concepte d’IVA (import total anual  2.656.010,16 €, IVA inclòs. El contracte 
es va formalitzar en data 1 d’abril de 2017. 
 
Per acords del Ple municipal en sessió ordinària del dia 20 de març de 2019 i 19 
de febrer de 2020, es van aprovar, respectivament,  la primera i segona pròrroga 
d’aquest contracte, fixant la vigència del contracte fins el dia 31 de març de 2021. 
 
Actualment el procediment de contractació del nou servei es troba en licitació, en 
concret, en fase de presentació d’ofertes. L’inici d’aquest nou expedient es va 
aprovar per acord del Ple municipal en sessió ordinària de 23 de desembre de 
2020, amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data en que 
finalitzava l’actual contracte, el 31 de març de 2021, encara així, la formalització 
del nou contracte no seria abans d’aquesta data. Tanmateix, el servei de neteja 
de les dependències municipals ha esdevingut servei essencial i d’interès públic 
en relació a la situació actual de crisis sanitària provocada pel COVID19. Tant és 
així, que respecte a la prestació de l’actual contracte es va haver de reconfigurar 
la forma de prestar-ho per adaptar els protocols d’actuació a la nova realitat 
sanitària i de desinfecció. De la mateixa manera, als plecs de prescripcions 
tècniques del nou contracte s’ha hagut de preveure un apartat específic de 
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“Mesures extraordinàries amb motiu de la situació actual enfront el COVID’19 i 
altres possibles situacions d’emergència.” 
 
En aquest sentit els serveis tècnics municipals justifiquen la necessitat de 
mantenir i prorrogar durant els mesos d’abril i maig de 2021 el contracte actual 
amb l’empresa MULTI SERVEIS NDAVANT, SL (NIF B-60579240), amb les 
mateixes condicions de prestació. Aquests serveis tècnics motiven la justificació 
de la necessitat de la pròrroga en què l’actual situació d’emergència sanitària 
provocada pel COVID-19, ha provocat que la neteja d’edificis es converteixi en 
punt clau en la lluita per mantenir la higiene i desinfecció imprescindible per 
controlar la pandèmia. Es tracta doncs d’un servei essencial des del moment que 
es va declarar l’estat d’alarma (avui vigent encara) i la seva continuïtat satisfà l’ 
interès públic i de la ciutadania en general al tenir incidència, no només cap al 
personal municipal, sinó cap a diferents usuaris o col·lectius per tenir per prestar-
se en diferents tipologies de dependències: escolars, esportives o policials, entre 
d’altres. 
 
La pròrroga d’aquest contracte pel termini mínim imprescindible per poder 
disposar d’una nova empresa adjudicatària del servei, es tracta d’una mesura 
excepcional i la més proporcional pels interessos en joc. D’aquesta manera es 
proposa la pròrroga, amb caràcter excepcional, pel període comprés entre el 1 
d’abril i 31 de maig de 2021 del contracte de servei de neteja de les dependències 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en els següents termes: 
 
Les condicions de prestació del contracte no es variaran en la pròrroga que es 
proposa, i són les mateixes que es deriven de la modificació de contracte que es 
va aprovar per tal de contemplar mesures relacionades amb la gestió de la 
pandèmia. Així, doncs, en aquest sentit, el servei contemplat en aquesta pròrroga 
fa referència als següents conceptes i preus unitaris: 
 
SERVEI ORDINARI (Abril i Maig) 
 
La despesa per al servei ordinari per als mesos d’Abril i Maig de 2021 serà de 
221.334,19 €, IVA inclòs, serà amb càrrec a les següents partides: 
 

• NETEJA ESCOLES (12-32300-22700) 117.671,14 € 
• NETEJA INS. ESPORTIVES (12-34200-22700) 28.775,81 € 
• NETEJA INS. CULTURALS (12-33300-22700) 34.642,40 € 
• NETEJA ED. MUNICIPALS (12-92000-22700) 40.244,84 € 

 221.334,19 € 
 
AMPLIACIÓ COVID’19 (Abril i Maig) 
 
Durant el mes de setembre de l’any 2020 es va procedir a l’ampliació del 
contracte amb motiu de la situació epidemiològica actual i la necessitat d’ampliar 
hores del servei i recursos materials enfront el COVID-19. 
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La situació actual ens obliga també a continuar destinant mes recursos en aquest 
sentit i son objecte doncs en aquest informe la següent despesa en base als 
mesos d’abril i maig de 2021: 
 
• NETEJA ED. MUNICIPALS (12-92000-22700) Abril i 
Maig………………………...…67.438,86 € 
 
COST MENSUAL:  
 

EDIFICI DIES SERVEI/ 
OBSERVACIONS HORARI 

TOTAL 
HORES  
SETMANA 

CATEGORIA 
PREU 
HORA 
CONTRAC
TE 

COST 
MENSUAL 
SENSE IVA 

Policia Local i 
Inspecció (b) - 3 
TORNS DE NETEJA 

DE DILLUNS A 
DIUMENGE 6H-14H 23 NETEJADOR/A 15,84 € 1.577,51 € 

DE DILLUNS A 
DIUMENGE 14H-22H 56 NETEJADOR/A 15,84 € 3.840,88 € 

DE DILLUNS A 
DIUMENGE 22H-6H 56 NETEJADOR/A 15,84 € 3.840,88 € 

Neteja de Vehicles 
Policials i Municipals- 
3 TORNS 7 DIES 

DLLS A DISSABTE 6H-10H 24 ESPECIALISTA 15,84 € 1.646,09 € 

DIUMENGE 6H-7H 1 ESPECIALISTA 15,84 € 68,59 € 
DE DILLUNS A 
DIUMENGE 14H-15H 7 ESPECIALISTA 15,84 € 480,11 € 

DE DILLUNS A 
DIUMENGE 22H-23H 7 ESPECIALISTA 15,84 € 480,11 € 

REFORÇ BRIGADA - 
Torns de vestidors i 
dutxes 

DISSABTE 7H-13H 6 NETEJADOR/A 15,84 € 411,52 € 
DE DILLUNS A 
DIVENDRES 7H-9H 10 NETEJADOR/A 15,84 € 685,87 € 

DE DILLUNS A 
DIVENDRES 6H-14H 22,5 NETEJADOR/A 15,84 € 1.543,21 € 

Pac Central i Pac Molí 
- REFORÇ CANVI DE 
TORN TARDA 

DILLUNS A 
DIVENDRES 14H-16H  20 NETEJADOR/A 15,84 € 1.371,74 € 

CEM MORERES - 
Reforç dutxes, 
vestidors i wc’s. 

DE DILLUNS A 
DIUMENGE 6H-14H 56 NETEJADOR/A 15,84 € 3.840,88 € 

DE DILLUNS A 
DIUMENGE 14H-22H 56 NETEJADOR/A 15,84 € 3.840,88 € 

ESPAI 
BARONDA/AJUNTAM
ENT - Reforç per 
actes, reunions,.. etc. 

DE DILLUNS A 
DIVENDRES 6H-14H 40 NETEJADOR/A 15,84 € 2.743,49 € 

       
TOTAL 384,5 26.371,78 € 

     IVA 21% 5.538,07 € 

     
TOTAL IVA 
INCLÒS 31.909,85 € 

       

PREVISIÓ DE GEL 
HIDROALCOHÒLIC    

UNITATS 
PREVISTES 

PREU 
(sense 
IVA) 

COST  
SENSE IVA 

Recàrrega de 1 L de gel hidroalcohòlic 208 7,19 € 1.495,52 € 

     IVA 21% 314,06 € 
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TOTAL IVA 
INCLÒS 1.809,58 € 

       
TOTAL E. MUNICIPALS MENSUAL   27.867,30 € 

     IVA 21% 5.852,13 € 

     
TOTAL IVA 
INCLÒS 33.719,43 € 

 
En resum, es preveu la següent despesa amb motiu del servei COVID’19 per als 
mesos d’Abril i Maig de 2021, de 67.438,86 €, IVA inclòs, amb càrrec a les 
següents partides: 
 

• NETEJA ESCOLES (12-32300-22700) 0,00 € 
• NETEJA INS. ESPORTIVES (12-34200-22700) 0,00 € 
• NETEJA INS. CULTURALS (12-33300-22700) 0,00 € 
• NETEJA ED. MUNICIPALS (12-92000-22700) 67.438,86 € 
 67.438,86 € 

 
Per tot l’anterior, els serveis tècnics municipals responsables del contracte 
proposen: 
 
(i) La pròrroga del contracte pel període de 2 mesos (Abril i Maig), entre l’1 d’abril 
de 2021 i fins 31 de maig de 2021. 
 
(ii) La despesa corresponent per als mesos d’Abril i Maig en ambdós conceptes 
es preveu en 288.773,05 €, IVA inclòs,  amb càrrec a les següents partides: 
 
NETEJA ESCOLES (12-32300-22700): 117.671,14 € 
NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (12-34200-22700): 28.775,81 € 
NETEJA INSTAL·LACIONS CULTURALS (12-33300-22700): 34.642,40 € 
NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (12-92000-22700): 107.683,70 € 
 
 
Així mateix, l’actual empresa adjudicatària prestadora del servei ha donat la seva 
conformitat a una pròrroga excepcional del contracte pel període d’1 d’abril a 31 
de maig de 2021, amb les mateixes condicions del contracte actual. 
 
Atès l’informe dels serveis jurídics i d’intervenció municipal. 
 
ES PROPOSA: 
 
Primer.- Declarar la conveniència i oportunitat per a l’interès públic de prorrogar 
de manera excepcional el contracte del servei de neteja  de les dependències 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat adjudicat a MULTI 
SERVEIS NDAVANT, SL (NIF B-60579240) pel període d’1 d’abril a 31 de maig 
de 2021, amb les mateixes condicions del contracte actual. 
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Segon.- Aprovar el preu del contracte pel període de l’1 d’abril al 31 de maig de 
2021 per un import de 288.773,05 €, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent per un 
import total de 288.773,05 €, IVA inclòs, a càrrec de les següents partides del 
pressupost vigent: 
 
NETEJA ESCOLES (12-32300-22700): 117.671,14 € 
NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (12-34200-22700): 28.775,81 € 
NETEJA INSTAL·LACIONS CULTURALS (12-33300-22700): 34.642,40 € 
NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (12-92000-22700): 107.683,70 € 
 
Quart.- Notificar la present  resolució a l’empresa adjudicació del servei pel seu 
coneixement i efectes. 
 

 
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, és a dir tretze 
vots. Voten en contra el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda i la 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, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24, REGULADORA DE LA TAXA PER 
A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC DE L’ESPAI 
MUNICIPAL “LA BARONDA”. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Tenint en compte que el Ple de data 21 d’octubre del 2020  va aprovar la 
modificació de l’ordenança fiscal núm. 24 en relació a taxa aplicable a les oficines 
de l’Espai Municipal de “La Baronda”, regulada a l’article 5, concretament amb el 
següent redactat: 
 
“Article 5. Quota tributària. 
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ESPAI TAXA IMPORT MENSUAL 

Oficines planta 
Oficines soterrani 

general 11,00 €/m² útil 
general 7,50 €/m² útil 

 
(...) 
 
Disposició Transitòria 
 
La modificació aprovada pel Ple Municipal en sessió de 21 d’octubre de 2020 
amb relació a la taxa per utilització d’oficines s’aplicarà a les liquidacions 
mensuals a partir de l’1 d’agost del 2020.” 
 
Considerant la memòria així com l’informe del Director del Servei d’Urbanisme 
- de data 5 de febrer-  en relació a l’aplicació de la taxa per utilització privativa 
de les oficines de l’Espai Municipal "La Baronda", on s’informa que “S’ha 
considerat, a la vista dels valors consultats de mercat de lloguer d’oficines a la 
zona, ajustar el preu a la baixa, per tal d’acostar aquest valor a l’esmentat preu 
de mercat. Aquesta minoració, donades les circumstàncies del mercat a la 
baixa, es proposa  que siguin aplicables a partir de data 14 de març de 2020.” 
 
Atès l’informe del Director del Servei d’Urbanisme. 
 
Atès l’informe del 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. 24, ,reguladora de la TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL 
DOMINI PÚBLIC DE L’ESPAI MUNICIPAL DE “LA BARONDA”, incloent-hi la 
següent modificació a la Disposició Transitòria (en negreta el text modificat): 
(...) 
 
Disposició Transitòria. 
 
La modificació aprovada pel Ple Municipal en sessió de 21 d’octubre de amb 
relació a la taxa per utilització d’oficines s’aplicarà a les liquidacions mensuals 
a partir del 14 de març de 2020. 
 
(...)” 
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l’article 17 
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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, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir divuit vots. S’hi 
abstenen la regidora Sra. Gemma García Cejas i el regidor Sr. Diego Rodríguez 
Triano, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL DECRET 
D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert:  
 
Es proposa:  
 
1).- Donar compte a l’Ajuntament del decret de l’Alcaldia número 2021/296, de 
data 30 de gener de 2021, que aprova la liquidació del pressupost corresponent 
a l’exercici econòmic de 2020, el text del qual es el següent:  
 
“Atesos els documents que integren la liquidació del pressupost d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2020, confeccionat de 
conformitat amb el que està establert a l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 
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2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i articles 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril 
i  la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Atesos, l’article 182 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, així com l’article 
47 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 11 de les Bases d’Execució 
del Pressupost Municipal en vigor, relatius a la incorporació de crèdits al 
pressupost de despeses de l’exercici immediat següent. 
  
Vistos els informes emesos al respecte per l’Interventor Municipal. 
 
A proposta de la Presidenta de l’Àrea de Serveis Generals i Econòmics. 
 
En ús de les atribucions de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local: 
 
HE RESOLT: 
 
1.- Aprovar el resultat pressupostari, ajustat, corresponent a l’exercici econòmic 
de 2020 que presenta un superàvit de 9.630.670,51 €. 
 
2.- Aprovar el romanent de tresoreria corresponent a l’exercici econòmic de 2020 
que presenta un resultat positiu de 34.026.300,89 € dels que 3.390.321,62 € 
corresponen a romanent de tresoreria afectat 10.485.665,11 € a provisió per 
saldos de dubtós cobrament i 20.150.314,16 € a romanent de tresoreria per a 
despesa general. 
 
3).- Donar compte al Ple de la present aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’exercici econòmic de 2020. 
 
4).- Remetre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya còpia de 
la liquidació aprovada. 
 
5).- Incorporar, a l’empara de la normativa especificada a la part expositiva del 
present decret, al pressupost de l’exercici econòmic de 2021 la següent relació 
de crèdits del Pressupost de Despeses: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
ROMANENT A 
INCORPORAR 

2020 99 13000 22104 VESTUARI POLICIA LOCAL 22.023,56 
2020 99 13200 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL 1.092,69 
2020 99 15201 22706 HONORARIS PROFESSIONALS HABITATGE 2.064,56 
2020 99 15320 21000 CONSERVACIÓ VIES PUBLIQUES I MOBILIARI URBÀ 1.035,09 
2020 99 15320 22103 COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADES 1.085,35 
2020 99 17210 22706 HONORARIS ESTUDIS ACÚSTICS 8.349,00 
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2020 99 32300 21200 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES 338,24 
2020 99 32600 22699 PLA EDUCATIU DE L’ENTORN 10.137,40 
2020 99 32600 22699 PLA EDUCATIU DE L’ENTORN 9.799,35 
2020 99 32600 22699 PLA EDUCATIU DE L’ENTORN 5.493,28 
2020 99 33300 20200 LLOGUER EDIFICIS 324,66 
2020 99 33300 20200 LLOGUER EDIFICIS 2.194,63 
2020 99 33300 20200 LLOGUER EDIFICIS 3.872,00 
2020 99 33300 21200 CONSERVACIÓ EDIFICIS CULTURALS 690,49 
2020 99 33400 22706 DINAMITZACIÓ ESPAIS JUVENILS 5.279,72 
2020 99 33401 22609 AGERMANAMENT AMB AHRENSBURG I MACAEL 40,12 
2020 99 33402 22609 DESPESES DINAMITZACIÓ CULTURAL 973,02 
2020 99 33402 22609 DESPESES DINAMITZACIÓ CULTURAL 4.930,75 
2020 99 33410 22706 SERVEIS D’EXTERNALITZACIÓ DELS MEL 5.826,15 
2020 99 34100 22609 ACTIVITATS ESPORTIVES 898,42 
2020 99 34200 21200 CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 1.288,32 
2020 99 92000 22203 DESPESES COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 64,74 
2020 99 92000 22400 ASSEGURANCES 382,14 
2020 99 92000 22400 ASSEGURANCES 25.061,33 
2020 99 92000 22799 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 23.324,81 
2020 99 92002 20600 SUBSCRIPCIÓ BL CONTROL INTERN 5.082,00 
2020 99 92004 22699 ORGANITZACIÓ CURSOS FORMACIÓ 1.086,28 

2020 99 92004 22799 
TREBALLS ASSESSORIA TÈCNICA PROCESSOS 
INFORMACIÓ I TECNOLOGI 6.292,00 

2020 99 92006 22699 ALTRES DESPESES 31,08 
2020 99 92013 22699 SERVEIS D’APLICACIONS ASP 4.798,79 
2020 99 92017 22699 IMPLANTACIÓ MODEL FISCALITZACIÓ 12.438,80 
2020 99 92400 22699 SUPORT ASSOCIATIU D’ESPLUGUES 1.420,77 

2021 21 24181 14300 
RETRIB.PO.GENERALITAT.PROGRAMA TREBALL ALS 
BARRIS 6.553,66 

2021 21 24181 16000 
QUOTES EMPRESA S.S.PO.GENERALITAT.PROG 
TREBALL ALS BARRIS 2.211,72 

2021 36 24129 22699 
DESPESES  PROGRAMA TREBALL  ALS BARRIS (exp. 
SOC32/19/00020) 3.573,00 

2021 36 43301 47900 PROJECTES EMPRENEDORIA AMB 12.098,39 

2021 12 23100 48000 
SUBV PROG MOVILITZACIÒ HABITATGES BUITS PER A 
LLOGUER SOCIAL 22.807,83 

2021 36 43901 47900 PROGRAMA AJUTS MESURES PREVENTIVES COVID 19 100,00 

2021 36 43900 47901 
PROGRAMA AJUTS PER A FOMENTAR EL TEIXIT 
COMERCIAL I SERVEI M 38.950,00 

2021 17 32700 48001 SUPORT SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 25.303,00 
2021-12-33300-62200 PROJECTE TEATRE AUDITORI 10.024,85 
2021-12-34200-62200 PROJECTE CEM CAN VIDALET 343.183,48 
2021-12-34200-62201 ACOMESES CEM CAN VIDALET 122.466,43 
2021-12-92400-62200 CASAL CIUTAT DIAGONAL 256.720,77 

2021-11-92000-62600 
ADQUISICIÓ EQUIPS PER A PROCESAMENT DE DADES 
(HARDWARE) 2017 3.778,89 

2021-12-33300-63200 MILLORES I ADEQUACIÓ CASAL ROBERT BRILLAS  402.456,50 
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2021-11-92000-64100 ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2017 18.035,05 

2021-12-93300-63200 
MILLORA I REPARACIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS (LA 
BARONDA) 3.925,06 

2021-12-16501-61900 
ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT 
PÚBLIC (sost. 18 parcial) (OBRA I HONORARIS DIRECCIÓ) 561.880,47 

2021-12-13400-61900 PLA MOBILITAT URBANA 2.958,45 

2021-11-92000-62600 
ADQUISICIÓ EQUIPS PER A PROCESAMENT DE DADES 
(HARDWARE) 2018  1.596,33 

2021-12-32300-63200 MILLORES I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 2018 2.417,14 
2021-11-92000-64100 ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2018  4.686,17 
2021-12-93300-63200 MILLORA I REPARACIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS 14.571,70 
2021-12-15320-61900 MILLORA DEL TALÚS DEL CARRER JULI CULEBRES 14.962,88 
2021-12-33301-63200 COBERTURA MUR PUJOL I BAUCIS 10.000,00 

2021-12-16002-61900 
REDACCIÓ PROJECTE COL·LECTOR CARRER 
ESGLÉSIA 3.025,00 

2021-11-13200-62400 ADQUISICIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL 2019 124.336,38 
2021-12-32300-63200 MILLORES I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 2019 21.902,47 
2021-12-43300-60900 PROJECTE FIBRA ÒPTICA EL GALL  156.722,31 
2021-12-33200-63200 MILLORA INSTAL·LACIÓ BIBLIOTECA 73.951,72 

2021-33-33300-62900 
MATERIAL INVENTARIABLE DESTINAT ESCOLA DE 
MÚSICA 20.000,00 

2021-12-16000-62300 BOMBA AIGÜES RESIDUALS CARRER ANSELM CLAVÉ 7.000,00 
2021-12-17100-60000 EXPROPIACIONS 25.208,54 
2021-12-15320-61900 REURBANITZACIÓ CARRER PICALQUES 47.469,08 
2021-12-93300-63200 MILLORA I REPARACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 18.605,63 
2021-12-34201-61900 REPARACIÓ CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI 276.808,76 
2021-12-31100-62900 ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE COVID 19 58.758,68 
2021-11-92000-62600 ADQUISICIÓ  EQUIPS INFORMÀTICS  COVID 19 41.384,80 
2021-12-16210-63200 SUBMINISTRAMENT MÒDULS OFICINA I VESTUARIS 180.000,00 
2021-12-13200-63300 WALKIES DIGITALS POLICIA LOCAL  48.000,00 
2021-12-31100-62900 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ NUCLI ZOOLÒGIC 30.000,00 
2021-12-15101-61900 APORTACIÓ URBANITZACIÓ ÀREA MONTESA 367.923,00 
2021-12-15324-61900 MILLORA INFRAESTRUCTURES 2020 380.000,00 
2021-12-15322-61900 REFORMA CARRER PROFESSOR BARRAQUER 47.550,40 
2021-12-15323-61900 REFORMA CARRER ROVELLAT 70.000,00 
2021-12-17101-60000 EXPROPIACIÓ CARRER NOU, 16  380.107,91 
2021-12-17102-61900 CONNEXIÓ PARC DELS TORRENTS 583.000,00 
2021-12-17103-61900 REFORMA ANTIC LLAC PARC DELS TORRENTS 45.000,00 
2021-12-17104-61900 REPARACIÓ MUR  BUCLE PARC DELS TORRENTS 80.000,00 
2021-36-34100-62900 TAPIS PRACTICABLE DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 50.000,00 
2021-12-34202-61900 REFER MUR PISTA PETANCA DR. TURRÓ 25.000,00 
2021-12-34203-61900 COMPLEMENT CANVI DE GESPA SALT DEL PI 146.369,06 
2021-12-93301-63200 REFORMA ACCESSOS CASA CONSISTORIAL 150.000,00 
2021-12-93302-63200 REFORMA REMOLI 87.000,00 
2021-12-15325-61900 ELABORACIÓ PROJECTES VIES PUBLIQUES 52.900,00 
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2021-12-17203-61900 IMPLANTACIÓ PLATAFORMA CICLOLOGÍSTICA 11.100,00 

2021-12-17106-61900 
JOCS INCLUSIUS A CINC PARCS DEL MUNICIPI I 
ALTRES ACT. 280.000,00 

2021-12-17105-61900 ELABORACIÓ PROJECTES PARCS I ZONES VERDES 18.090,00 
2021-12-33302-63200 ELABORACIÓ PROJECTE MUSEU LA RAJOLETA 18.000,00 
2021-12-33303-63200 ITINERARI ADAPTAT PUJOL I BAUCIS 4.832,97 
  TOTAL 5.983.028,02 

 
 
6).- Habilitar a l’Estat d’Ingressos del Pressupost Municipal en vigor els 
conceptes que a continuació s’indiquen: 
 
Eco. Descripció  Import 
87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS  3.317.672,50 
87003 ROMANENT LÍQUID TRESORERIA DESPESES FINAN. SOSTENIBLES  97.255,40 

87010 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT  2.568.100,12 

 TOTAL 5.983.028,02 
 
2.- Donar compte de l’informe d’intervenció, de data 29 de gener de 2021, relatiu 
a l’estat d’execució dels projectes d’Inversions financerament sostenibles i de 
l’acompliment dels criteris que els regulen, i de l’informe de la mateixa data sobre 
el objectius d’estabilitat, regla de despesa i deute a que fa esment la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.  
 
3.- Donar compte de l’informe anual d’Intervenció sobre objeccions formulades 
contra resolucions adoptades, principals anomalies detectades en matèria 
d’ingressos, i resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i bestretes 
de caixa fixa d’acord amb el que determinen els articles 15.6 i 27.2 del Reial 
Decret 424/2017, de 28 d’abril que regula el règim jurídic de control intern en les 
entitats del sector públic local. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
D’UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT  DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL EN VIGOR. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Vist l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor, 
adjunt al present dictamen, la Memòria de l’Alcaldia i l’informe que l’acompanyen. 
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Vistos els articles 35,  36, 37  i 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i els 
articles  169  i 177 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, es proposa a 
l’Ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Aprovar, inicialment, l’expedient de modificació de crèdits del 
pressupost municipal en vigor (annex 1), segons el següent detall:  

 ESTAT D’INGRESSOS     

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
PREVISIÓ 
ANTERIOR Modificacions PREVISIÓ FINAL 

CAP. VIII ACTIUS FINANCERS 5.983.028,02 5.499.254,00 
11.482.282,02 

 

 
TOTAL ESTAT 
D’INGRESSOS 5.983.028,02 5.499.254,00 11.482.282,02 

 

 ESTAT DE DESPESES     

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
CRÈDIT  

 ANTERIOR  modificacions crèdit final 

CAP. I 
DESPESES DE 
PERSONAL 18.405.068,24 100.000,00 

18.505.068,24 
 

CAP. II 

DESPESES EN BENS 
CORRENTS I 
SERVEIS 16.542.502,54 

763.227,00 
 

17.305.729,54 
 

CAP. IV 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 5.859.824,22 

1.108.636,00 
 

6.968.460,22 
 

CAP. VI INVERSIONS REALS 9.693.025,90 
3.487.391,00 

 
13.180.416,90 

 

CAP. VII 
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 30.000,00 40.000,00 70.000,00 

 
TOTAL ESTAT 
DESPESES 50.530.420,90 

5.499.254,00 
 

56.029.674,90 
 

 
 
Segon.- Aprovar el Pla Financer dels projectes d’inversió que figura com annex 
2  al present dictamen.  
 
Tercer.- Exposar al públic l’esmentat expedient de modificació de crèdits del 
pressupost municipal en vigor, als efectes que determina l’article 169 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. Transcorregut el període d’informació pública  
sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’expedient s’entendrà definitivament 
aprovat sense necessitat d’un nou acord plenari.
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EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS FEBRER 2021 08/02/2021 

 
21 24130 14300 PLANS OCUPACIO MUNICIPAL 70.000,00 0,00  
21 24130 16000 QUOTES S.S. PLANS OCUPACIÓ MUNICIPAL 30.000,00 0,00 

      100.000,00 

11 13200 21000 
 

MANTENIMENT I GESTIÓ PUNT DE CÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS 2.650,00 0,00  
12 15320 21000 CONSERVACIÓ VIES PUBLIQUES I MOBILIARI URBA 0,00 40.000,00  
12 34200 21200 CONSERVACIÓ  INSTAL.LACIONS  ESPORTIVES 0,00 10.000,00  
12 43120 21200 CONSERVACIÓ MERCATS 0,00 150.000,00  
68 31100 21300 MANTENIMENT DESFIBRILADORS 0,00 3.700,00  
68 23103 22699 Serveis i Activitats Acció Social (Programa adaptació de la llar persones vulnerables ) 0,00 27.000,00  
12 42500 22699 Polítiques d'innovació en subministrament energètic 0,00 8.000,00  
14 43000 22699 PROJECTES DINAMITZACIÓ COMERÇ 0,00 30.000,00  
21 92001 22699 DESPESES DIVERSES ARXIU MUNICIPAL 0,00 2.046,00  
11 92012 22699 PROJECTES  EUROPEUS 0,00 17.900,00  
11 92016 22699 SUPORT TÈCNIC PARTICIPACIÓ PROGRAMA URBACT 0,00 21.941,00  
36 92400 22699 SUPORT ASSOCIATIU D'ESPLUGUES 0,00 2.900,00  
12 15100 22706 Honoraris professionals Urbanisme 0,00 131.460,00  
12 15201 22706 HONORARIS  PROFESSIONALS  HABITATGE 0,00 18.000,00  
12 16210 22706 Honoraris gestió tractament de residus 0,00 20.000,00  
68 32700 22706 SERVEI SOCIOEDUCATIU DETECCIÓ SITUACIONS DE RISC 0,00 3.500,00  
12 34200 22706 Auditoria condicions funcionament piscina 2.000,00 0,00  
14 43120 22799 GESTIÓ ADMINISTRATIVA MERCAT CAN VIDALET 0,00 30.000,00  
11 92004 22799 TREBALLS ASSESSORIA TÈCNICA INFORMACIÓ I TECNOLOGIA 0,00 92.130,00  
14 43120 27000 Indemnització  Mercats 150.000,00 0,00  

      763.227,00 

33 43200 46700 APORTACIÓ ECONÒMICA CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT 0,00 176,00  
12 44110 47200 COBERTURA DÈFICIT TRANSPORT MUNICIPAL 0,00 10.260,00  
12 15300 47900 PARTICIPACIÓ MANTENIMENT PORTA BCN 0,00 94.200,00  
36 43901 47900 SUBVENCIONS EMPRESES PROGRAMA RECONSTRUCCIÓ 0,00 300.000,00  
36 43900 47901 PROGRAMA AJUTS PER A FOMENTAR EL TEIXIT COMERCIAL 100.000,00 0,00  
36 24100 48000 CONVENI FOMENT CONTRACTACIÓ ATURATS 0,00 100.000,00  
33 33413 48000 PREMIS BIENNAL DE CERÀMICA 4.000,00 0,00  
36 24100 48002 PROGR. MUNICIPAL FOMENT CONTRACTACIÓ PERSONES ATURADES ESPLU 0,00 250.000,00  
68 23100 48003 PROGRAMA AJUTS A FAMÍLIES (COVID 19) 150.000,00 0,00  
68 23100 48010 EMERGÈNCIES  SOCIALS 0,00 100.000,00  

      1.108.636,00 

12 17100 60000 2020/2/INVER/7 EXPROPIACIONS CARRER LA RIBA, 30 0,00 500.000,00  
12 17101 60000 2020/4/INVER/35 EXPROPIACIONS CARRER NOU, 10, 14 I 16 0,00 413.380,00  
12 43300 60900 2019/2/INVER/29 PROJECTE FIBRA ÓPTICA EL GALL 0,00 55.000,00  

organica pol. Despesa economica projecte DENOMINACIÓ CRÈDIT EXTR. SUPLEMENT 
 

TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL I 100.000,00 0,00 
 

TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL II 154.650,00 608.577,00 
 

TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL IV 254.000,00 854.636,00 
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12 15320 61900 2020/2/INVER/13 REURBANITZACIÓ CARRER PICALQUES 0,00 10.630,00  
12 15326 61900 ACTUACIONS MILLORA VIA PÚBLICA 1.000.000,00 0,00 
12 16501 61900 2017/2/INVER/44 ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00 100.000,00 
12 17101 61900 Urbanització zona verda Isidre Martí 145.231,00 0,00 
12 17206 61900 MicroHub Ciclologística 12.000,00 0,00 
12 34203 61900 2020/2/INVER/41 COMPLEMENT CANVI DE GESPA SALT DEL PI 0,00 20.000,00 
12 33000 62200 2017/2/INVER/5 Redacció projecte reforma Auditori 0,00 400.000,00 
12 92000 62500 2020/2/INVER/16 Mobiliari equipaments 0,00 20.000,00 
12 31100 62900 2020/2/INVER/30 ADEQUACIÓ INSTAL.LACIÓ NUCLI ZOOLOGIC 0,00 20.000,00 
12 31101 62300 SUBMNISTRAMENT   DESFIBRILADORS 0,00 7.150,00 
12 32301 63200 Coberta Escola Folch i Torres 22.500,00 0,00 
12 33200 63200 2020/2/INVER/19 MILLORA INSTAL.LACIÓ BIBLIOTECA 0,00 8.500,00 
12 33301 63200 2018/2/INVER/37 COBERTURA MUR PUJOL I BAUCIS 0,00 40.000,00 
12 33303 63200 Impermeabilització coberta Biblioteca (1a fase) 112.000,00 0,00 
12 93300 63200 2020/2/INVER/17 Millora equipaments municipals 0,00 30.000,00 
12 93301 63200 Porta automàtic PAC Sta. Magdalena 10.000,00 0,00 
12 93302 63200 2020/4INVER/43 REFORMA REMOLI 0,00 37.000,00 
12 93307 63200 Millora i reparació equipaments municipals (La Baronda) 240.000,00 0,00 
12 93309 63200 Porta automàtica PAC El Molí 10.000,00 0,00 
12 93309 63200 Honoraris professionals reforma saló de plens 10.000,00 0,00 
12 13200 63300 2020/2/INVER/29 Walkies Digitals Policia Local 0,00 8.000,00 
11 13201 63300 ADQUISICIÓ CÀMARES CORPORALES UNIPERSONALS POLICIA LOCAL 6.000,00 0,00 
12 15210 68200 Adquisició habitatge HPO per tempteig i retracte 250.000,00 0,00 

 
 
 
12 

 
 
 

17100 

 
 
 

78000 

 
 
 

TRANSFERÈNCIA CAPITAL A ENTITAT TARPURNA,SCCL 

 
 
 

0,00 

 
 
 

40.000,00 

3.487.391,00 

      40.000,00 

     
2.326.381,00 

 
3.172.873,00 

 
5.499.254,00 

 
FINANÇAMENT 

 
CONCEPTE INGRÉS DENOMINACIÓ AUGMENT PREV. 

 

87000 R.L.T. DESPESA GENERAL 5.499.254,00 
 

 TOTAL FINANÇAMENT 5.499.254,00 

TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL VI 1.817.731,00 1.669.660,00 
 

TOTAL MODIFICACIONS CAP. VII 0,00 40.000,00 
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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. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, 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, Sra. Marta Alarcón i Puerto, és a 
dir quatre vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL  PERSONAL FUNCIONARI, 
LABORAL I EVENTUAL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
  
Les Administracions Públiques tendeixen a estructurar les seves organitzacions 
per aconseguir l’objectiu d’eficiència en l’actuació administrativa municipal. Per 
tal d’assolir aquest objectiu, vinculat als principis d’eficàcia i eficiència en la 
gestió pública, els recursos humans amb els que compta la Corporació, la seva 
Plantilla i la Relació de Llocs de Treball s’han adaptar per poder assolir nous 
reptes en un mon canviat. 
 
En aquest sentit, amb ocasió dels canvis naturals, com a conseqüència, per 
exemple,  de jubilacions o promocions internes, obliguen a revisar l’estructura 
organitzativa, tot analitzant si s’adapta a noves necessitats i si sorgeixen 
oportunitats de millora i de tecnificació. 
 
Per acord de Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2021 es va aprovar 
la jubilació anticipada voluntària d’una conserge en lloc de treball d’informadora, 
personal laboral, i un enginyer tècnic en lloc de treball de Tècnic/a de Medi 
Ambient i Salut Pública, funcionari de carrera, en data de jubilació 16 i 28 de 
març de l’any en curs, respectivament. 
 
També cal tenir en compte que estan oberts els processos de promoció interna 
de les categories de caporal i sergent, entre agents i caporals del Cos de la 
Policia Local, respectivament; i que en breu s’obrirà el de selecció d’agents del 
mateix cos.   
 



 

                                                                                                                                                                                                   
41 

 
Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat 
T. 93 371 33 50   F. 93 372 29 10   www.esplugues.cat   ajuntament@esplugues.cat  

Vist l’informe del Servei d’Organització i Recursos Humans en el que es proposa 
la transformació de la plaça que quedarà vacant des de la esmentada jubilació, 
en una plaça d’auxiliar administratiu/va integrada en el personal funcionari. 
 
El mateix Servei informa que la implementació del Reial Decret 1449/2018, de 
14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació 
a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l’Administració 
Local, implica a curt termini l’augment de places vacants. L’increment de la 
plantilla del Cos, sense fer cap consignació pressupostària, pot afavorir disposar 
dels efectius en més breu temps per economia de procediments al aprofitar 
processos de selecció que ja estan en marxa (caporal i sergent) o aquells altres 
que estan a punt de començar (agents). 
  
En data 28 de juny de 2021, està prevista la jubilació d’un caporal, que 
actualment ocupa una plaça de Caporal, per la qual es proposa la seva 
transformació amb aquells efectes en una d’Agent de l’Escala Bàsica del Cos 
de la Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis 
Especials, de la plantilla de personal funcionari de la Corporació amb 
l’equivalent transformació del seu lloc de treball Cap d’Unitat Operativa de la 
Policia Local en un d’Agent, i la creació d’una plaça de la mateixa categoria, 
però sense consignació pressupostària, als únics efectes de poder ser 
incorporada en el procés de selecció d’agents que en breu serà convocat, com 
cada exercici. Es proposa l’amortització d’aquesta plaça amb efectes 28 de juny 
en que ja es disposarà de vacant amb consignació. 
 
En la mateixa línia, el Servei d’Organització i Recursos Humans,  proposa crear 
una plaça de caporal, sense consignació pressupostària que es proposa 
amortitzar en el moment que sigui efectiva la promoció interna de caporal a 
sergent. 
 
El Coordinador de Territori i Medi Ambient, a la vista de la citada jubilació d’un 
Enginyer Tècnic (especialitat Agrícola) posa de manifest que aquest fet pot 
constituir una oportunitat per anar adequant les capacitats tècniques de 
l’organització a les necessitats actuals i properes, per tal d’afrontar millor les 
prioritats i reptes als que l’Ajuntament, com administració amb competències en 
Medi Ambient, haurà d’afrontar en un futur proper. 
 
Uns dels principals reptes als que s’ha de fer front  és l’emergència climàtica. Per 
contribuir a la mitigació i adaptació dels efectes d’aquesta crisi de caràcter global 
s’està ultimant la redacció del Pla de Transició Ecològica 2020 – 2030 on s’estan 
definint un conjunt d’actuacions molt ambicioses, d’acord amb aquest 
desafiament. 
 
Per fer front al nou repte cal comptar amb  professionals amb algunes 
competències, a les que no pot donar resposta cap lloc de treball actual. És 
necessari dotar l’organització d’un perfil professional amb competències més 
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àmplies i ajustades a les necessitats actuals,  que les que pot oferir el perfil 
professional d’Enginyer/a Tècnic/a (especialitat agrícola). En aquest sentit es 
proposa transformar la plaça d’Enginyer/a Tècnic/a en una plaça 
d’Ambientòleg/a amb Titulació de Grau en Ciències Ambientals,  i modificar el 
lloc de treball de Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Pública, en un lloc de 
Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental. 
 
Vist que s’ha informat a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa del contingut 
de la proposta de modificació de plantilla i de relació de llocs de treball que es 
proposa. 
 
Atès l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans.  
 
Es proposa al Ple la següent proposta:  
 
PRIMER.- Modificar la plantilla de personal funcionari i laboral, segons el 
següent detall:  
 
a) Transformar una plaça de conserge enquadrada en la plantilla de personal 

laboral, en una plaça d’auxiliar administratiu/va dins la plantilla de 
funcionaris. Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar, a partir del 
17 de març de 2021.  
 

b) Transformar una plaça d’Enginyer/a Tècnic/a, que té l’especialitat agrícola, 
en una plaça d’Ambientòleg/a amb Titulació de Grau en Ciències 
Ambientals, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, tècnics de 
Grau Superior (A2), a partir del 29 de març de 2021.  

 
c) Transformar una plaça de Caporal en una d’Agent de l’Escala Bàsica del 

Cos de la Policia Local. Amb efectes de 29 de juny de 2021.  
 
d) Crear una plaça d’Agent de l’Escala Bàsica del Cos de la Policia Local, 

sense consignació pressupostària, declarant-la a extingir amb efectes també 
de 29 de juny d’aquest any. 

 
e) Crear una plaça de Caporal de l’Escala Bàsica del Cos de la Policia Local, 

sense consignació pressupostària, declarant la seva extinció en la data en 
que es faci efectiva la promoció que actualment està en marxa, de caporals 
a sergent.  

 
 
SEGON.- Modificar la relació de llocs de treball en el següent detall:  
 
a) Transformar un lloc de Treball de Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Pública, 

en un lloc de treball de Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental, amb la 
mateixa retribució actual. 
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b) Transformar un lloc de treball de Cap d’Unitat Operativa de la Policia Local 

(Grup de sou 10) en un lloc de treball d’Agent (Grup de sou 9), amb efectes 
29 de juny.  

 
 
TERCER.- Aprovar la denominació i la descripció del lloc de treball de Tècnic/a 
de Medi Ambient i Salut Ambiental. Annex I.  
 
QUART.- Aprovar la Plantilla Municipal, i la Relació de Llocs de Treball que 
consten com Annex II, III.   
 
CINQUÈ.- Informar els anteriors acords a la Junta de Personal i Comitè 
d’Empresa.  
 

 
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. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, 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, Sra. Marta Alarcón i Puerto, és a 
dir quatre vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL 
COMPLIMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Generals i Govern Obert: 
 
L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria  
que defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no 
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute 
comercial. 
 
Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i erradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu seguiment 
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permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el principi de 
transparència, i comprensible per als ciutadans. 
 
Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute als 
proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 
 
El període mitjà de pagament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
quart  trimestre de 2020 ha estat de: 19,74 dies. 
 
Amb la nova metodologia de càlcul del PMP derivada del RD 1040/2017, de 22 
de desembre, que modifica el RD 635/2014, aquest indicador es calcula des de 
la data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal i ha de ser  
comunicat al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, segons 
disposa l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat del període mitjà de 
pagament corresponent al quart trimestre de 2020. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE MOROSITAT, CORRESPONENT 
AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Generals i Govern Obert: 
 
En compliment del que preveuen els articles 4 apartat 3) i 5 apartat 4) de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials s’han 
elaborat per la intervenció i la tresoreria municipal l’informe de data 22 de gener 
de 2021, que s’adjunta a aquest Dictamen, relatiu als terminis de pagament de 
les obligacions municipals i del nombre i quantia global de les obligacions 
pendents de pagament. 
 
Segons el que s’ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat 
municipal, la informació relativa a la  morositat en el pagament a proveïdors és 
la següent: 
 
- Període mitjà: 21,07 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al quart trimestre: 2.437 
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- Total import de pagaments realitzats al quart trimestre: 7.635.454,25€ 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat de la informació relativa 
a la  morositat en el pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 
2020. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’INFORME 
ANUAL DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2020. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Resultant que l’Òrgan de Control Intern ha elaborat Informe d’avaluació del 
compliment de la normativa en matèria de morositat de l’Exercici 2020 , en 
compliment de l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, 
que estableix que anualment, l’òrgan de control intern elaborarà un informe en el 
qual avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat. En el cas 
de les Entitats Locals, aquest informe serà elevat al Ple. 

Vist que l’esmentat informe, que estableix que el període mitjà de pagament 
trimestral ha estat el següent: 

Ex.  
2020 

 1º Trim. 2º Trim 3º Trim 4º Trim 

PAGAMENTS 
REALITZATS EN 
EL TRIMESTRE 

    

Dins de 
Termini 

Nº 1.121 1.924 1.505 2.347 

Import 4.188.484,44 € 2.789.127,10€ 2.748.817,71€ 7.493.926,24€ 

Fora 
de 

Termini 

Nº 192 66 46 90 

Import 281.136,72 € 208.776,79€  68.006,64€ 141.528,01€ 

Total 
Nº 1.313 1.990 1.551 2.437 

Import 4.469.617,16 € 2.997.903,89 € 2.816.824,35€ 7.635.454,25€ 
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PERÍODE MITJÀ 
DE PAGAMENT 
(PMP) 
(dies) 

39,25 dies 25,37 dies 31,19 dies 21,07 dies 

 

En virtut del que s’ha exposat, la Comissió Informativa queda assabentada de l’informe 
elaborat per l’Òrgan de Control Intern . 

 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’INFORME 
SOBRE ELS RESULTATS DEL CONTROL SOBRE EL COMPTE 413 
“CREDITORS PER DESPESES MERITADES”. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Generals i Govern Obert: 
 
En compliment del disposat en la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de setembre, de "Control del deute comercial en el sector públic" 
que preveu que, "En les entitats de les Administracions Públiques no sotmeses 
a auditoria de comptes, els treballs de control precís es duran a terme anualment 
per, mitjançant tècniques d’auditoria, verificar l’existència d’obligacions derivades 
de despeses incorregudes o béns i serveis rebuts pels quals no s’hagi produït la 
seva assignació pressupostària. 
 
En virtut de l’exposat, l’interventor ha emes informe amb data 8 de febrer sobre 
el compte 413 d’obligacions meritades. 
 
Vist que l’esmentat informe ha de ser remès per al seu coneixement i efectes al 
Ple de la corporació, en virtut del que s’ha exposat, la Comissió Informativa 
queda assabentada de l’informe elaborat per l’Òrgan de Control Intern. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’INFORME 
ANUAL SOBRE ELS RESULTATS DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE 
L’EXERCICI 2020. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Generals i Govern Obert: 
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D’acord amb els articles 218.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
amb el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL) i 15.6 de Reial Decret 424/2017, de 28 de abril, pel qual s’aprova el 
règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local (RCIL), l’òrgan 
interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, 
elevarà al Ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel president de 
l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si escau, a l’opinió de 
l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera a què s’hagi 
sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. 
 
A més, l’article 28.2 de l’RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció 
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat 
informe anual que s’ha d’elevar a Ple. 
 
Finalment, en compliment de l’article 27.2 de l’RCIL, en un punt addicional de 
l’informe anual s’hauran d’incloure els resultats obtinguts del control dels 
comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa. 
 
D’acord amb els esmentats articles 218.1 de la TRLRHL i 15.6 de l’RCIL, i atès 
que la liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d’Alcaldia de data 
30 de gener de 2021 i que de la mateixa es preveu que es doni compte en el Ple 
del mes de febrer de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, l’alcaldessa proposa a el ple de la corporació l’adopció del següent 
ACORD: 
 
Únic.- Donar compte de l’informe anual de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, emès per la Intervenció general en data 5 de febrer de 2.021, sobre 
les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les 
objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els 
informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels 
comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2.020, amb la 
informació que es detalla a continuació i que es concreta en l’Annex I: 
 

 
1) Resolucions adoptades per l’alcaldessa contràries a les objeccions 

efectuades per la Intervenció. 
 
- Del total d’informes de fiscalització o d’intervenció, cap s’ha emès amb 

objeccions i, per tant, no s’ha aprovat cap resolució o decret contrari a les 
objeccions efectuades per la Intervenció. 

 
2) Informes d’omissió de la funció interventora. 
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- S’ha emès un informe d’omissió de la funció interventora, el detall del qual 
s’incorpora a l’annex I d’aquest informe 

 
3) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a 

justificar. 
 
- S’han emès 2 informes d’intervenció dels comptes justificatius dels 

pagaments a justificar, dels quals 2 són desfavorables, el detall dels quals 
consta en l’Annex I d’aquest informe. 

 
4) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa 

fixa. 
 
- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les 

bestretes de caixa fixa. 
 

 
5) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

 
- A l’haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control 

inherent a la nota d’intervenció en comptabilitat, no s’han detectat 
anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora. 
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ANNEX I – Detall  dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes justificatius dels 
pagaments a justificar de l’exercici 2020 

 
 

1) Informes d’omissió de la funció interventora. 
 

Nº Número  
expedient 

Modalitat de la 
despesa i tipus 

d’expedient 
Òrgan competent 

de la despesa 
Import de 

l’expedient 
Aplicació 

pressupostària 
Data de 

l’informe 
d’omissió 

Motiu de l’omissió de la 
funció interventora 

Procedèn
cia de la 
revisió 

dels actes 

Data de la 
resolució o 

acord en que 
se resol 

continuar amb 
el procediment 

 
1 

 
2020/12452 
/1656 

 
Modificació de 
contracte de serveis 

 
Junta de Govern 
Local 

 
37.989,42 € 

 
2020-12-16300-22700 
Neteja via pública 

 
24/12/2020 

No realització de l’acte 
administratiu de 
modificació del contracte 
de recollida de residus y 
neteja viària 

  
No 

 
 28/12/2020 

 
 

2)  Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.   
 

Nº 
 

Número  
expedient 

 

 
Modalitat de la 
despesa i tipus 

d’expedient 

Data de 
l’informe 

Import de 
l’expedient Aplicació pressupostària Resultat de la intervenció Requisits intervinguts amb 

disconformitat 

 
1 

 
2020/3767/16
59 

 

 
Pagament a justificar 

 
29/5/2020 

 
1.000,00 

 
2020-11-92500-21600 
Manteniment web ajuntament 

 
Desfavorable sense 
objeccions suspensives 

 
Despeses corresponents a l’exercici 
2019 

 
2 

 
2020/9186/16
59 

 
Pagament a justificar 

 
26/11/2020 

 
     1.000,00 

 
2020-11-92500-21600 
Manteniment web ajuntament 

 
Desfavorable sense 
objeccions suspensives 

 
Despeses corresponents a l’exercici 
2019 i factures no telemàtiques 

 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
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ACORD NÚMERO VINT-I-U.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DELS 
RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES 
BESTRETES DE CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2020. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Vist que l’article 27.2 del RD 424/2017 de 28 d’abril , pel qual es regula el Règim 
Jurídic del Control Intern en les Entitats del Sector Públic Local, estableix que en 
donar compte de la liquidació de pressupost i la remissió al Ple de l’informe anual 
referit en l’article 15.6, en un punt addicional, es presentarà a aquest òrgan un 
informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar.  
 
Resultant que s’ha elaborat l’INFORME ANUAL CONTROL DE COMPTES 
JUSTIFICATIUS DELS PAGAMENTS A JUSTIFICAR de l’exercici 2020. 
 
Vist que l’esmentat informe, que estableix que dels 23 pagaments a justificar 
tramitats, 9 han estat justificats en el termini de tres mesos que estableix la 
normativa, 2 han estat reintegrats en la seva totalitat, i els 12 restants han superat 
el termini.  
 
Pel que fa al requisit de justificar els fons percebuts en el termini màxim de tres 
mesos a partir de la data del lliurament del fons, cal assenyalar que la crisi 
sanitària originada per la COVID 19 i d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma, no ha permès tramitar la 
major part de les justificacions en termini. 
 
Es detallen els pagaments a justificar que han estat objecte d’informe de 
fiscalització previ desfavorable i amb observacions. 
 
En virtut del que s’ha exposat, la Comissió Informativa queda assabentada de  
l’INFORME ANUAL CONTROL DE COMPTES JUSTIFICATIUS DELS PAGAMENTS 
A JUSTIFICAR. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ I DE L’INFORME 
D’INTERVENCIÓ RELATIU A L’ESMENTAT PLA. 
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Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Resultant que l’Òrgan de Control Intern ha elaborat, en data 10 de desembre, 
l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2019 assenyalat a 
l’article 213 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 i article 37 del Reial 
Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 
a les entitats del Sector Públic Local -RCI-. 
 
Vist que l’esmentat informe va ser remès per al seu coneixement i efecte al Ple 
de la Corporació de data 23 de desembre del 2020. 
 
En compliment d’allò disposat als apartats 1 i 2 de l’esmentat article 38 del Reial 
Decret 424 / 2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del Sector Públic Local -RCI- , l’Alcaldessa ha elaborat i 
formalitzat el Pla d’Acció mitjançant decret d’Alcaldia núm. 2021/381 de data 
04/02/2021. 
 
Resultant que el Pla d’Acció s’ha sotmès a l’Òrgan de Control Intern per tal que 
valori la seva adequació per solucionar les deficiències assenyalades i en el seu 
cas els resultats obtinguts. 
 
Considerant que l’Òrgan de Control Intern, mitjançant informe de data 5/2/2021, 
ha elaborat informe sobre la valoració de les mesures propostes, de tal forma 
que amb caràcter general i sense perjudici del seguiment del seu compliment, 
les mesures de correcció que es pretenen implantar per solucionar les 
deficiències assenyalades a l’informe resum del control intern es consideren 
adequades, tant respecte del seu contingut com del temps d’implementació. 
 
El Pla d’Acció conté les següents mesures: 
 

 
En virtut del que s’ha exposat, la Comissió Informativa queda assabentada de 
l’informe de data 5/2/2021 elaborat per l’Òrgan de Control Intern sobre la 
valoració de les mesures proposades al Pla d’Acció formalitzat per l’Alcaldia i 
proposa la seva remissió al Ple de la Corporació per al seu coneixement i efecte. 
 

Situació a 
corregir 

Mesura 
correcció 

Calendari 
actuacions 

Responsable 
implementar-la 

Millora de la 
planificació de la 

contractació. 

Aprovació d’un 
pla anual de 
contractació. 

Termini d’execució 
de 3 mesos a partir 
de l’aprovació del 

Pla. 

Carme Carmona 
(Coordinadora general 

d’Àmbits) i Pedro 
Carmona (Secretari). 
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El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 

 
 
 

MOCIONS 
 

ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- MOCIÓ 2/21 DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESPLUGUES EN COMÚ PODEM EN RELACIÓ AMB ELS TALLS DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I L’INCREMENT DEL PREU DE LA LLUM. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
L’ús i l’accés a l’energia estan directament relacionats amb el benestar de les 
persones. Una vida digna implica poder escalfar-se, il·luminar-se, cuinar, 
conservar els aliments, o tenir accés a aigua calenta, de manera que l’energia 
constitueix una necessitat bàsica per a tothom. El subministrament d’energia 
elèctrica és essencial per al funcionament de la nostra societat i un element clau 
per reduir la pobresa i millorar l’educació, la salut, la sostenibilitat ambiental, 
l’economia, i poder gaudir d’un medi ambient saludable. L’accés a l’energia és 
un dret. 
 
Coincidint amb el temporal de neu i amb la baixada de les temperatures a 
Catalunya, s’han produït talls en el subministrament elèctric a molts barris de 
pobles i ciutats del nostre país. 
 
Les companyies elèctriques han deixat sense subministrament, de manera 
permanent o repetitiva diferents punts del territori. Centenars de famílies de 
diferents barris de diferents ciutats han estat privades d’un dret fonamental com 
és l’accés al subministrament bàsic d’energia elèctrica. Aquesta situació ha 
comportat que la ciutadania i els sectors del comerç, hostaleria, restauració, 
castigats per la crisi pandèmica, hagin de suportar grans pèrdues econòmiques 
afegides, que posen en risc la seva viabilitat. 
 
No es pot obviar el greuge patit per les administracions locals a l’inici de la 
pandèmia i la negativa de les companyies elèctriques a procedir a la suspensió 
temporal dels contractes de subministrament, fet que hauria reduït les despeses 
i destinar els recursos a les necessitats socials i econòmiques que ja es feien 
evidents. 
 
l també cal recordar les cartes amenaçadores que varen rebre els ajuntaments, 
per part de les companyies, en relació amb les factures pendents derivades de 
la pobresa energètica i els talls de subministraments per impagaments, que 
evidencien una vegada més la voluntat de posar per davant els beneficis 
multimilionaris d’uns pocs, a la responsabilitat social que haurien de tenir amb la 
comunitat. 
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Aquestes darreres interrupcions del servei han coincidit amb un fet històric, el 
preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Mentre les companyies 
augmenten els seus beneficis milionaris, augmenta el preu de la llum un 27%, i 
al mateix temps creix el nombre d’incidències, la seva durada i les llars afectades. 
S’ha argumentat que la recent pujada del preu de la llum és fruit del temporal de 
fred i neu. És cert que la demanda s’ha incrementat, però el principal motiu de 
les pujades de la factura elèctrica no ha estat el fred, sinó la disfuncional 
regulació del nostre mercat elèctric. Durant aquests darrers dies els preus de la 
llum s’han incrementat en alguns moments fins a un 100%, mentre que els costos 
de generació d’aquesta energia tot just s’incrementaven en un 4%. 
 
En paral·lel, algunes companyies han criminalitzat les persones que pateixen els 
talls de llum, argumentant uns suposats mals usos de l’energia per part de les 
famílies, per justificar els continus talls en el subministrament, la qual cosa resulta 
profundament injust i estigmatitzador. Victimitzen la majoria de les persones 
afectades i criminalitzen la pobresa donant per fet que totes les famílies que han 
patit aquests tall en el subministrament és per un mal ús de les instal·lacions, o 
a causa d’una activitat il·lícita. En aquest sentit cal exigir responsabilitat 
institucional i corporativa per tractar aquest assumpte amb un enfocament més 
respectuós amb la dignitat de les persones. 
 
Els problemes de regulació tenen el seu origen en la reforma del sector elèctric 
operada pels governs del PP i les seves derivades normatives (per exemple la 
paralització de les inversions en energies renovables) que han articulat un 
sistema subordinat als interessos d’un poderós oligopoli empresarial: els preus 
de l’electricitat per a les famílies són els cinquens més cars de la UE, el que llasta 
la capacitat de consum de moltes llars i contribueix a un alt nivell de pobresa 
energètica. 
 
Recordem que quan es va produir la “liberalització” del sector, a aquestes 
empreses se’ls van reconèixer uns costos de transició a la competència amb la 
finalitat de garantir les operadores la recuperació de la inversió inicial. En aquest 
model es concreta un sistema de fixació de preus, el conegut model marginalista, 
que ha inclòs aquelles tecnologies ja amortitzades i que no operen en règim de 
competència, com ara la nuclear i la hidroelèctrica. 
 
Les grans corporacions elèctriques, és a dir, Iberdrola, Naturgy i Endesa van 
arribar als 13’6 milions d’euros de beneficis diaris. Els guanys obtinguts per 
aquestes empreses, 4.983 milions d’euros, els beneficis del sector elèctric 
creixen a un ritme 35 vegades superior a l’augment del consum d’electricitat. Les 
tres companyies concentren més d’un 80% del mercat espanyol. 
 
Al mateix temps, es calcula que a Catalunya, el 18,7% de la població destina 
més d’un 10% de la seva renda disponible de les despeses de la llar a l’energia, 
el 11,1% acumula retards de pagament en relació amb el seu habitatge principal 
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i el 10,9% de llars declaren que no poden mantenir l’habitatge a una temperatura 
adequada. 
  
El sector elèctric ha de passar de servir les grans multinacionals a posar- se al 
servei de les persones, i el protagonisme dels poders públics en la regulació i la 
intervenció en el sector ha de ser molt superior al que és a l’actualitat per tal 
d’avançar cap a un model d’energia que redueixi el rebut de la llum i pugui prestar 
un millor servei per a tota la ciutadania. 
 
Es dona la coincidència perversa que als barris i viles on viuen el sectors 
populars del nostre país és on s’han produït més interrupcions del servei elèctric, 
menys inversió en manteniment han fet les companyies i més taxa de pobresa 
energètica hi ha. A això li hem d’agregar la deficient qualitat dels habitatges 
construïts i l’impacte de les crisis econòmica i social de la darrera dècada, amb 
greu incidència en la taxa d’atur, la precarietat, els desnonaments i l’actual 
pandèmia. 
 
Moltes famílies s’han vist obligades a accedir al subministrament elèctric de 
manera irregular, creant amb això una total situació d’inseguretat física que pot 
derivar en incendis com el de Badalona en el qual van morir quatre persones. 
Tots aquests factors han posat més en evidència l’increment de desigualtats als 
barris més vulnerables. 
 
Les insuficiències que s’han manifestat a la xarxa, fan necessàries unes mesures 
contundents per assegurar la garantia del subministrament al conjunt de les 
famílies, mesures encaminades a augmentar el grau de fiabilitat del 
subministrament elèctric, assegurant el manteniment preventiu i les inspeccions 
de les instal·lacions de transport i de distribució elèctrica. 
 
Són les administracions públiques les que han de garantir que les operadores 
d’energia elèctrica assegurin la continuïtat i la qualitat del subministrament en els 
termes establerts per la normativa del nostre país, la legislació bàsica de l’Estat 
i les directives europees. Des de l’Aliança per la Pobresa Energètica, es 
reivindica també, la necessitat i el compromís de les subministradores de facilitar 
i cooperar en la realització dels tràmits per a la regularització de tots els casos 
que es trobin en una situació irregular i vulnerable, sense penalització. 
 
La transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir 
la seva electrificació, per reduir dràsticament les emissions de C02. Ateses les 
posicions oligopolístiques actuals, aquesta transició també ha d’impulsar la 
democratització del sistema. En aquest sentit caldrà afavorir la generació 
distribuïda mitjançant el desenvolupament d’inversions en autoconsum, l’impuls 
a les comunitats energètiques locals, així com a les empreses cooperatives. 
 
Al mateix temps, considerem que cal impulsar un operador públic energètic que 
contribueixi a reformar i democratitzar el mercat elèctric i asseguri el 



 

                                                                                                                                                                                                   
55 

 
Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat 
T. 93 371 33 50   F. 93 372 29 10   www.esplugues.cat   ajuntament@esplugues.cat  

subministrament a preus assequibles a tota la ciutadania. Una empresa pública 
que gestioni amb criteris de servei públic atenent el compliment dels drets 
humans i amb una autèntica estratègia de transició justa, paral·lela a l’ambiciós 
desplegament d’energies renovables. 
  
Avançar de manera ferma en la reforma del sistema elèctric també és el millor 
full de ruta per poder complir amb l’Agenda 2030 i assolir l’objectiu de 
desenvolupament sostenible número 7, que exigeix als països garantir l’accés a 
una energia assequible, segura, sostenible i moderna. Tal i com assenyala 
aquest gran acord internacional, de res serveix avançar en energies netes o en 
eficiència energètica si a el mateix temps milers de persones són privades, 
mitjançant preus abusius, de poder accedir a aquests subministraments. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal Esplugues en Comú Podem proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1.  lnstar el govern de l’Estat a realitzar una auditoria sobre l’origen del deute 
elèctric i el valor real de la producció elèctrica. 
 
2.  lnstar el govern de l’Estat a realitzar els canvis legislatius i normatius 
necessaris en relació amb el funcionament del mercat elèctric per acabar amb la 
sobre retribució (coneguda com "beneficis caiguts de el cel") que reben en el 
mercat majorista determinades tecnologies i que han recuperat àmpliament els 
seus costos d’inversió. 
 
3.  lnstar el govern de l’Estat a accelerar el desenvolupament de les comunitats 
energètiques locals, per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de les 
directives conegudes com a "Paquet d’hivern", amb totes les atribucions i 
possibilitats que aquestes directives obren 
 
4.  lnstar el govern de l’Estat la revisió d’un nou bo social elèctric, ampliant sectors 
beneficiaris i abordant de forma més justa el repartiment dels seus costos. 
 
5. lnstar el govern de la Generalitat a sancionar les operadores elèctriques per 
possible vulneració dels drets bàsics de la ciutadania i per l’incompliment de 
l’obligació de subministrament d’energia, rescabalant les famílies dels danys i 
perjudicis causats en les situacions d’interrupcions del subministrament elèctric. 
 
6.  lnstar l’obertura d’un canal específic per a les queixes i reclamacions 
ciutadanes des de la mateixa Generalitat o des de la companyia titular de la xarxa 
de distribució. 
 
7.  lnstar el govern local que emeti informe sobre la viabilitat d’emprendre 
accions legals contra la companyia elèctrica pels talls soferts i sobre una possible 
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legitimació per emprendre una acció col·lectiva que agrupi a les empreses i 
negocis afectats. 
 
8.  Aplicar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, instant les 
companyies subministradores que evitin talls de subministraments a les famílies 
vulnerables. 
  
9.  lnstar les companyies elèctriques a regularitzar la situació d’aquelles 
persones que trobant-se en situació de vulnerabilitat compten amb el 
subministrament elèctric del seu habitatge de forma irregular. 
 
10.  lnstar les companyies elèctriques què duguin a terme el pla d’inversions i 
a complir el programa d’inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el 
bon estat de conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, 
del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 
 
11.  lnstar al govern Local a agilitzar l’inici dels estudis corresponents per la 
valoració econòmica-tècnica de constitució d’una comercialitzadora municipal o 
supramunicipal que permeti a la ciutadania accedir-hi al subministrament elèctric 
mitjançant una companyia pública d’electricitat sumant-se als projectes realitzats 
per altres consistoris. 
 
12.  Comunicar els presents acords a la Vicepresidència Quarta i Ministeri de 
Transició Ecològica i Repte Demogràfic, el Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament 
Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges, a les 
Organitzacions de Consum de Catalunya, a l’Aliança per la Pobresa Energètica, 
a les companyies subministradores que operen a Catalunya i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. 
 
 
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, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva, és a dir disset vots. Voten en contra la regidora Sra. 
Gemma García Cejas i els regidors Sr. Diego Rodríguez Triano i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir tres vots. 
 
La moció s’aprova per majoria absoluta. 
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ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- MOCIÓ 3/21 DEL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC EN SUPORT AL DICTAMEN “LA VIDA DE LES PERSONES GRANS 
IMPORTA”, DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX 
LLOBREGAT. 
 
La moció es converteix en Declaració Institucional (punt dos de l’ordre del dia) i 
per tant, no és objecte de tractament. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- MOCIÓ 4/21 DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESPLUGUES EN COMÚ PODEM PER DEMANAR L’INDULT DE PABLO 
HASEL. 
 
Sotmesa a votació la urgència de la moció, voten a favor 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. Voten en contra 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. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir catorze vots. 
 
La urgència de la moció es rebutja per majoria absoluta. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/421_video_210217.mp4?session=ff
80808176241b270177969226040093 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint 
hores i quaranta dos 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/421_video_210217.mp4?session=ff80808176241b270177969226040093
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/421_video_210217.mp4?session=ff80808176241b270177969226040093

	PRIMER.- Vist que el 2 de juny de 2020, (Registre general d’entrada núm.2020/7870-E, i 2020/7868-E), senyor ... i el senyor ..., en representació de SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i el senyor ..., en representació de CAUFEC, SA, respectivament, prese...
	SEGON.- Vista la Memòria justificativa subscrita per la direcció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, sobre l’oportunitat i conveniència de no exercir el dret de tanteig en la transmissió de la quota indivisa de la parcel la 104 del Pla parcial de...
	TERCER.- Vist l’informe jurídic emès per l’Assessora jurídica de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent:
	“El 2 de juny de 2020, (Registre general d’entrada núm.2020/7870-E, i 2020/7868-E), senyor ... i el senyor ..., en representació de SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i el senyor ..., en representació de CAUFEC, SA, respectivament, presenten sengles escr...
	Que la transmissió seria lliure de càrregues i gravàmens, lliure d’arrendataris, precaristes i ocupants, etc., i al corrent de pagament d’impostos, contribucions, taxes i arbitris.
	L’import de venda seria per l’import de 1.408,58euros/m² urbanitzat d’edificabilitat residencial, i un import de 850euros/m² sostre urbanitzat d’edificabilitat comercial, de manera que:
	3.050m² de sostre residencial de renda lliure de SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL, tindrien un valor de 4.296.177,17.-euros.
	3.300m² de sostre residencial de renda lliure, i 830m² de sostre comercial, de CAUFEC, SA, tindrien un valor de 5.353.822,83.-euros.
	Ambdues mercantils sol liciten que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat renunciï al dret de tanteig que concedeix l’article 552.4 del Codi Civil de Catalunya a favor dels cotitulars d’un bé en comunitat, per a adquirir-lo pel mateix preu i en les mat...
	Al respecte, cal assenyalar el següent:
	PLANEJAMENT APLICABLE A LA PARCEL LA:
	CONCRECIÓ DE LES QUOTES INDIVISES DE LA FINCA:
	El 20 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar APROVAR l’informe emès pels Serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per a la determinació dels metres quadrats de sostre...
	En virtut de les determinacions del Projecte, s’assignen 6.350m² de sostre residencial de renda lliure, i 830m² de sostre comercial, al 36,52% de SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i CAUFEC, SA.
	Vist l’article 552-3 i 4 de la LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, relatius als drets individuals sobre la comunitat, que estableixen que cada cotitular pot disposar lliurement del seu dr...
	Cada cotitular pot disposar de l’objecte indeterminat que li correspondrà en el moment futur de la divisió. En aquest cas, mentre dura la situació d’indivisió, l’adquirent no s’incorpora a la comunitat i, per tant, no pot exigir la divisió.
	D’acord amb l’article 552-4, l’alienació a títol onerós del dret de cotitulars a favor de terceres persones alienes a la comunitat, llevat que en el títol de constitució s’hagi pactat altrament, atorga als altres el dret de tanteig per a adquirir-lo p...
	En virtut de l’article 28 del DECRET 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, els ens locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar tota classe de béns i drets.
	En virtut de l’article 30.2 del Reglament mencionat, correspon a l’alcaldia l’adquisició de patrimoni, sempre que la seva quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del seu pressupost, ni el 50% del límit general aplicable a la contractació di...
	D’acord amb l’article 52.2.p) del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pre...
	Tenint en compte que l’import de la transmissió de referència supera, amb escreix, la quantia determinada per l’article mencionat, l’òrgan competent per a adoptar aquest acord és el Ple de la Corporació.
	CONCLUSIONS
	Vist que el 2 de juny de 2020, (Registre general d’entrada núm.2020/7870-E, i 2020/7868-E), SACRESA TERRENOS PROMOCIÓN, SL, i CAUFEC, SA, presenten sengles escrits mitjançant els quals comuniquen fefaentment la seva voluntat de vendre la quota indivis...
	Vist que l’article 552-4 de la LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, atorga el dret de tanteig als cotitulars per a adquirir-lo pel mateix preu o valor i en les condicions convingudes amb a...
	PRIMER.- RENUNCIAR al dret de tanteig en la transmissió de la quota indivisa del 36,52% de la finca registral núm. 28076 del Registre de la Propietat, que es correspon amb la parcel la 104 identificada al Pla parcial del sector afectat pel soterrament...
	L’article 201 estableix que són béns de domini públic els afectes a l’ús públic o als serveis públics dels ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter.
	En canvi, segons l’article 203, tenen la consideració de béns patrimonials els que són propietat de l’ens local i no són destinats directament a l’ús públic o a l’exercici de cap servei públic de competència local, o a l’aprofitament pel comú dels veï...
	L’article 204 de la mateixa Llei preveu que, per a alterar expressament la qualificació jurídica dels béns dels ens locals s’ha d’incoar expedient en el qual se n’acrediti l’oportunitat i la legalitat.
	L’article 205 preveu la desafectació dels béns de domini púbic i dels comunals.
	Segons l’article 26.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, si el bé de domini públic o comunal és desafectat i qualificat de patrimonial, s’ha de rectificar l’inventari de béns i s’ha d’inscriure al Registre de la Propietat. En el cas que ja h...
	SEGON.- RECTIFICAR l’inventari de béns, i fer constar la nova qualificació al Registre de la Propietat, per a la qual cosa és suficient la certificació que expedeix el secretari, amb els requisits de l’article 120 del Reglament del patrimoni dels ens ...

