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AJUNTAMENT PLE  2/22 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE FEBRER  DE 2022 

 
A les divuit hores i quatre minuts del dia 16 de febrer de 2022, 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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Ahmad-
Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos 
Sánchez Siles.   
 
Atesa la concurrència, novament,  d’una situació excepcional de greu risc sanitari 
colꞏlectiu provocada pel nou brot epidèmic de la COVID-19, la sessió d’aquest òrgan 
colꞏlegiat 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. 
              
El regidor Sr. Diego Rodríguez Triano s’incorpora a les 18.15 h i vota des del punt 
número 3 en endavant. 
 
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/222_video_220216.mp4?session=ff
8080817c829a7a017eb53f4bbf02dc 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 8 DE 
MARÇ DE 2022, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 
 
Al llarg de la història, tant a Catalunya com arreu del món, els drets de les dones 
no han estat atorgats, sinó que han estat guanyats mitjançant l’organització 
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colꞏlectiva i la mobilització de les dones mateixes. Malgrat els avenços 
aconseguits en tres segles de corrents de pensament feminista i dos segles de 
lluita organitzada, els drets de les dones encara no estan plenament garantits, 
no són una realitat per a moltes dones i estan subjectes a retrocessos. Per això 
urgeix trencar el miratge de la igualtat que fa que una part de la societat es 
pregunti «què més volen les dones?» o que s’instalꞏli en la falsa equidistància 
del «ni masclisme ni feminisme».  
 
El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra 
societat. El gènere, juntament amb altres eixos d’opressió, és encara avui un 
element central de les estructures i les relacions socials, econòmiques i 
polítiques. A través de les relacions de poder de gènere, el patriarcat reprodueix 
quotidianament estereotips, rols socials i jerarquies d’estatus que coarten la 
llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. 
 
D’una banda, persisteixen greus desigualtats materials com la feminització de la 
pobresa, l’assignació a les dones del treball de cures no remunerat i de 
menystingut valor social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, 
sous més baixos ―fins i tot salaris inferiors per la mateixa feina― i condicions 
laborals més precàries per a les dones. D’altra banda, el patriarcat ho impregna 
tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions que són alhora la base de les 
violències masclistes que es produeixen en cadascun dels àmbits de la vida, de 
la devaluació de tot allò relacionat amb la feminitat i amb les dones, del sexisme 
i la misogínia disfressats de tradicions o d’humor, d’una pressió estètica asfixiant 
que cosifica les dones i hipersexualitza les nenes i les adolescents, i de la 
sobrerepresentació dels homes en els llocs de lideratge, de presa de decisions i 
de més visibilitat, incloent-hi els mitjans de comunicació.  
 
També es manifesta en la ceguesa de gènere, que no té en compte les 
experiències, les realitats, les necessitats i les expectatives de la meitat de la 
població, ja sigui en nombroses lleis i polítiques públiques, en els currículums 
educatius, en el disseny dels productes tecnològics, i en les normes i pràctiques 
―formals i informals― de funcionament de les institucions, de les organitzacions 
polítiques, econòmiques i socials o de les entitats.  
 
Totes aquestes injustícies de gènere interaccionen amb el classisme, el racisme, 
la cisheteronormativitat, el capacitisme, l’edatisme o la situació administrativa, i 
produeixen formes específiques i agreujades de subordinació de les dones. Per 
aquest motiu, les vindicacions feministes són molt clares: acabar d’una vegada 
per totes amb les injustícies distributives i de reconeixement i assegurar la paritat 
i l’igual valor de la veu de les dones en la participació en totes les esferes  
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Davant les desigualtats, discriminacions i violències estructurals que pateixen les 
dones pel sol fet de ser dones, hi ha dos canvis imprescindibles i inajornables. 
En primer lloc, el paper actiu dels homes per identificar i rebutjar els estereotips, 
les actituds i els comportaments masclistes propis i dels seus entorns laborals, 
familiars o d’amistats que normalitzen i perpetuen la discriminació, el 
menysteniment, la cosificació o les violències envers les dones i que, al mateix 
temps, els imposen a ells mateixos una determinada manera de ser i de fer com 
a homes. Així mateix, els homes han d’assumir la responsabilitat que els pertoca 
en la sostenibilitat de la vida, i en el treball domèstic i de cures. El feminisme és 
per a tothom. 
  
En segon lloc, la resposta institucional ha d’estar a l’altura. La vitalitat del 
moviment feminista al carrer ha fet possible en les darreres dècades que els 
feminismes i la seva agenda política transformadora hagin irromput amb força a 
les institucions. De les vocalies de dones en el moviment veïnal a les regidories 
de polítiques de dones, d’igualtat i, més recentment, de feminismes, i a les àrees 
d’igualtat de les diputacions i els consells comarcals; de l’Institut Català de les 
Dones a una conselleria pròpia del Govern de la Generalitat de Catalunya, el 
Departament d’Igualtat i Feminismes.  
 
Estructures totes elles per deixar enrere la lògica sectorial amb què s’han 
identificat les polítiques d’igualtat i que requereixen el reconeixement i els 
recursos humans i materials necessaris per dur-les a terme. Estructures per 
elaborar polítiques feministes transversals, interseccionals i globals que impliquin 
tots els nivells i àmbits d’actuació dels poders públics, incloent-hi els 
pressupostos públics.  
 
Polítiques públiques per impulsar una veritable transformació feminista que, 
posant la vida al centre, adreci les necessitats pràctiques més immediates (de 
cures o d’usos del temps, entre d’altres) i que, simultàniament, impulsi canvis 
estructurals per enderrocar el patriarcat (com, per exemple, la redistribució del 
treball remunerat i no remunerat o la plena garantia del dret al propi cos). 
Polítiques públiques que siguin un dic de contenció davant la presència creixent 
del feixisme i d’altres moviments antidrets i antigènere, tant a Catalunya com a 
escala global. El feminisme és llibertat.  
 
La transformació feminista ha de suposar també una nova forma de fer política, 
més democràtica i participativa, en què les polítiques públiques siguin el resultat 
d’una interlocució real amb entitats i colꞏlectius, especialment d’aquells que 
defensen la justícia social en totes les seves expressions, amb l’objectiu de 
dissenyar conjuntament un nou contracte social que permeti viure vides lliures i 
dignes a tothom. Una forma de fer política també en què les institucions dels 
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diferents àmbits territorials colꞏlaborin i cooperin per fer efectius els drets ja 
assolits i per impulsar nous drets feministes.  
 
La transformació feminista ja ha començat i és imparable, perquè els feminismes 
són el moviment sociopolític més potent i transversal que hi ha actualment a 
escala global. La plena garantia dels drets humans de les dones no pot esperar 
més. No és just demanar a les dones que esperin més temps. No és una utopia 
ni pot ser tampoc una promesa per a les generacions futures. El reclam històric 
de justícia, equitat i llibertat ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 1/22 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE GENER DE 
2022.  
 
Sotmesa a votació l’acta, s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de 
la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 19 de febrer 
de 2022, és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 110 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
es transcriurà al llibre d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. 
alcaldessa i el Sr. Secretari.  
 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/222_video_220216.mp4?session=ff
8080817c829a7a017eb53f4bbf02dc 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DE L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DIRECTA A 
L’ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU PER A LA UTILITZACIÓ 
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PRIVATIVA D’UNA PORCIÓ DE DOMINI PÚBLIC SOBRE EL CARRER 
SANTA ROSA, PER A LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA PASSERA DE CONNEXIÓ 
DE L’ACTUAL HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU AMB EL PEDIATRIC 
CANCER CENTER. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 

I. Vista l’oferta i la resta de documentació presentada el 3 de desembre de 
2021, (Registre general d’entrada núm. 2021/26083-E), en nom de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu; 
 
II. Vist l’informe tècnic favorable emès pel Director del Servei d’Urbanisme, 
sobre el projecte bàsic presentat. 
 
III. Vist l’informe jurídic favorable emès per la Directora del Servei Jurídic de 
Territori i Sostenibilitat, que diu el següent: 

 
“FETS 
 
PRIMER.- ACORD DE PLE. INICI PROCEDIMENT: 
 
El 20 d’octubre de 2021, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar el següent: 
 
“PRIMER.- DECLARAR l’oportunitat i conveniència d’atorgar un dret d’ús 
privatiu, en règim de concessió administrativa, de forma directa, sobre un àmbit 
de 54m², sobre el carrer Santa Rosa d’Esplugues de Llobregat, per a la 
construcció d’una passera, de 4’5m. d’amplada x 12 m. de longitud, elevada a un 
mínim de 6 metres d’alçada sobre el carrer, per facilitar la circulació de persones 
entre dues finques dedicades a equipament sanitari; l’actual Hospital de Sant 
Joan de Déu, i el Pediàtric Càncer Center, amb ajust a les determinacions del 
plec de condicions regulador d’aquesta concessió, una vegada vista la petició 
única presentada el 2 d’agost de 2021, (RGE núm. 2021/16929), per  l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu. 
 
SEGON.- APROVAR el plec de condicions regulador de la concessió 
administrativa indicada en el punt precedent. 
 
TERCER.- EXPOSAR al públic el plec de condicions pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant publicació d’un edicte al tauler de la Corporació, a la web municipal, i 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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QUART.- SOLꞏLICITAR oferta ajustada al plec de condicions.”  
 
SEGON.- INFORMACIÓ PÚBLICA: 
 
El 29 d’octubre de 2021, i el 4 de novembre de 2021, es va publicar anunci relatiu 
a l’acord indicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al Portal de la 
Ciutadania, respectivament. 
 
El 19 de gener de 2022, el Secretari de l’Ajuntament ha expedit certificat que 
acredita que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap escrit 
d’alꞏlegacions. 
 
TERCER.- OFERTA PRESENTADA PER LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN 
JUAN DE DIOS: 
 
El 3 de desembre de 2021, (Registre general d’entrada núm. 2021/26083-E), 
l’Hospital de Sant Joan de Déu presenta un escrit, i adjunta la documentació 
següent: 
 

- Projecte d’execució Fase 2 del nou Pediàtric Càncer Center 
- Escrit concessió administrativa. Document signat pel senyor ..., en 

representació de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 
- Poders del titular (escriptura de Revocació de poder i poder, de 

15/06/2010, davant Notari ... (núm. 1123 de protocol), a favor del senyor 
...). 

- Escriptures de constitució. 
- Estatuts de l’OHSJD. 
- Certificats d’estar al corrent de pagament. 

 
I solꞏlicita li sigui atorgada la concessió administrativa. 
 
En primer terme, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD), accepta 
la totalitat de les condicions recollides al Plec. 
 
En segon lloc, adjunta documentació sobre la creació i constitució de l’Orde, 
acreditativa de la seva personalitat i capacitat jurídica, i el poder de representació 
de la persona física que formalitzarà la concessió administrativa en nom i 
representació de la concessionària. 
 
Certificat de la Subdirección General de Libertad Religiosa, del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de 7 de 
setembre de 2021, que acredita que l’entitat Hospital de Sant Joan de Déu 
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Barcelona, consta inscrita al Registre d’entitats religioses amb data de 
28/0681982. 
 
En tercer lloc, també manifesten que l’Orde no es troba en cap dels supòsits de 
prohibició per contractar, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
En quart lloc, adjunten certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 
de la Seguretat Social. 
 
En cinquè lloc, adjunten el projecte executiu de la passera. 
 
Pel que fa al cànon, s’accepta el cànon recollit als plecs, i les garanties es faran 
efectives en el termini de 15 dies següents a la notificació de l’atorgament de la 
concessió, i de la notificació de l’aprovació del projecte d’obres. 
 
QUART.- PROJECTE EXECUTIU DE LA PASSERA: 
 
Els Serveis tècnics municipals han emès un informe favorable sobre el Projecte 
executiu de la passera, en tant que el Projecte presentat s’ajusta, en tots els 
seus punts, al planejament vigent i al Plec de Condicions aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en data 20 d’octubre de 2021. 
 
CINQUÈ.- DESCRIPCIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA: 
 
L’objecte de la concessió administrativa, d’atorgament directe, seria, per tant, la 
utilització privativa d’una porció de domini públic, sobre el carrer Santa Rosa, 
d’Esplugues de Llobregat, per a la instalꞏlació d’una passera elevada situada a 
un mínim de 6 metres d’alçada per facilitar la circulació de persones entre les 
dues finques dedicades a equipament sanitari. D’una banda, l’actual Hospital de 
Sant Joan de Déu, i, de l’altra, el Pediàtric Càncer Center. 
 
Concretament, sobre aquest vial s’ha identificat un àmbit de 54m² (4,5m 
d’amplada, per 12m de llargada). 
 
Per tant, cal destacar que la solució de la passera ja està prevista a la Modificació 
puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria 
(ITAKA) i antic Edifici Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a 
l’Equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, 
aprovada definitivament el 5 d’octubre de 2020, per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona.  
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Aquest planejament qualifica el planejament vigent com a sistema viari, i 
equipament clau 5/7a.   
 
Consta a l’expedient la Memòria justificativa de l’oportunitat de l’atorgament 
directe d’una concessió administrativa per a la construcció d’una passera sobre 
sòl de domini públic que uneixi l’actual Hospital de Sant Joan de Déu, amb el 
Pediàtric Càncer Center, subscrita per la Presidència i direcció de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, que conclou que concorren raons i 
circumstàncies que justifiquen l’oportunitat i conveniència de l’atorgament d’una 
concessió administrativa directa en aquest cas. 
 
Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un informe 
tècnic de valoració del domini públic ocupat, que ja consta a l’expedient amb 
caràcter previ a l’inici del procediment, que indica que el viari del carrer de Santa 
Rosa no es veurà afectat per la instalꞏlació de la passera elevada per sobre 
d’aquest. 
 
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 amb les clàusules mínimes 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.   
 
El plec de condicions recull tots els aspectes detallats a l’article 62 del 
Reglament; com l’objecte; les obres i les instalꞏlacions que s’han de realitzar; el 
termini d’utilització de 50 anys; els deures i les facultats del concessionari; la 
referència la fet que no s’atorgarà cap subvenció; el cànon; l’obligació de 
mantenir en bon estat la porció de domini utilitzat i les obres que s’hi construeixin; 
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  
 
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 
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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, restarà subjecte a concessió administrativa.  
 
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 i, en conseqüència, ha d’ajustar-se al règim propi de les 
concessions demanials. 
 
En virtut de l’article 59 del Reglament de patrimoni dels ens locals, tota petició 
d’ús privatiu de béns de domini públic que el transformi ha de ser resolta en el 
termini de 6 mesos. 
 
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), 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. 
 
L’article 137 de la Llei de patrimoni de les administracions públiques fa referència 
a les formes d’alienació dels béns immobles, en relació amb les quals estableix 
que haurà de ser mitjançant subhasta, concurs o adjudicació directa. 
 
L’apartat 4 d’aquest precepte és el què fa expressa referència a la possibilitat 
d’optar per una adjudicació directa, si concorren determinats supòsits, que 
enumera. 
 

“4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier 

persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. 
A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente 

al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación 
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directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de 
Derecho público. 

b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 
pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. 

c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de 
servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las 
previstas en los párrafos a) y b). 

d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la 
enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus 
obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un 
año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la 
enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en 
que se hubiese producido la adjudicación. 

e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten 
inedificables y la venta se realice a un propietario colindante. 

f) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie 
económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con 
su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante. 

g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y 
la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios. 

h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición 
preferente reconocido por disposición legal. 

i) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a 
favor del ocupante del inmueble.” 

 
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 de 50 anys. 
 
A la finalització del termini de la concessió revertirà a l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat la plena disponibilitat de la porció de domini públic sobre la qual 
s’estableix la concessió. 
 
L’empresa concessionària haurà de procedir al desmuntatge de la passera, al 
seu exclusiu càrrec, deixant lliure i expedit el vol de domini públic sobre el qual 
s’estableix la concessió, en el termini d’un mes comptat des de la data de 
finalització de la vigència de la concessió administrativa. 
 
La concessió administrativa es formalitzarà en document administratiu dins dels 
trenta dies hàbils següents a la data de notificació de l’adjudicació. Serà títol 
suficient per a inscriure la concessió al Registre de la propietat. 
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L’adjudicatari aportarà la garantia definitiva que, de conformitat amb l’article 61.f) 
del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, ha d’assegurar el bon 
ús del domini públic ocupat. 
 
L’import de la garantia definitiva es fixa en el 3% del valor del domini públic 
ocupat, més el 3% del pressupost de les obres a executar. 
 
En aquest cas, tenint en compte que la valoració del domini públic ocupat (a raó 
de 54,0m² (4,5m x 12m) és de 27.972.-€, en virtut de la valoració efectuada pels 
Serveis tècnics municipals, i que s’adjunta al Plec com a document adjunt II, el 
3% equival a l’import de 839,16.-euros, que es farà efectiu en metàlꞏlic, 
mitjançant aval bancari solidari, o en qualsevol altre forma admesa en dret, en el 
termini de 15 dies següents a la notificació a l’adjudicatari de l’atorgament de la 
concessió. 
 
La garantia prestada s’ha de mantenir durant tota la vigència de la concessió. 
 
La garantia a dipositar corresponent al 3% del pressupost de les obres a executar 
caldrà que sigui aportada pel concessionari en el termini de 15 dies següents a 
la notificació de l’acord d’aprovació del projecte d’obres. 
 
La manca de prestació de les garanties establertes o la pèrdua de la seva 
vigència, donarà lloc a la resolució del contracte. 
 
En aplicació de 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. Les 
altres concessions sobre béns de domini públic són també competència del ple, 
si bé aquest pot delegar-les a la junta de govern. 
 
CONCLUSIONS 
 
La premissa de partida en aquest cas és el fet que el planejament urbanístic 
aplicable a la finca objecte d’anàlisi permet la construcció de la passera que ha 
d’unir l’actual edifici de l’Hospital de Sant Joan de Déu i el nou equipament 
destinat al Pediàtric Càncer Center. 
 
En segon terme, assenyalar que amb la petició formulada el 2 d’agost de 2021, 
(RGE núm. 2021/16929), l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, s’ha presentat 
una sola petició, que s’acompanya d’una memòria explicativa de la utilització de 
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l’espai i els seus fins, ajustats a les determinacions ja previstes al planejament 
urbanístic aplicable. 
 
En tercer lloc, que l’Hospital de Sant Joan de Déu és una comunitat religiosa 
reconeguda legalment, la qual cosa, en termes de l’article 93 de la Llei de 
Patrimoni de les administracions públiques, admet la possibilitat d’atorgar 
una concessió administrativa directa. 
 
En quart lloc, que l’objecte de la passera elevada; que no interfereix en el 
normal funcionament del carrer Santa Rosa, és contribuir a la prestació del 
servei hospitalari, amb funció d’interès i servei públic, evitant, així, haver de 
fer desplaçaments dels pacients entre ambdós edificis per a la realització de 
proves; intervencions quirúrgiques, etc., a través del viari públic mitjançant 
ambulàncies, evitant problemes de mobilitat en aquest punt de la ciutat. 
 
Finalment, que, les circumstàncies excepcionals de la configuració de la 
passera, que connectaria dos edificis de l’Hospital, fa que l’explotador 
d’aquesta només podria ser l’Orde, com a explotador de l’Hospital. 
 
Totes aquestes circumstàncies justifiquen l’atorgament directe de la 
concessió administrativa de referència. 
 
Per tot l’exposat, i vista la Memòria justificativa de l’oportunitat i conveniència 
d’iniciar aquest procediment per a l’atorgament d’una concessió 
administrativa directa, subscrita per la direcció de l’Àrea, només resta 
concloure que s’informa favorablement l’atorgament directe de la concessió 
administrativa a favor de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, per a la 
construcció d’una passera elevada per sobre d’una porció de 54m² del carrer 
de Santa Rosa, en els termes previstos als plecs redactats a l’efecte. 
 
La concessionària estarà obligada a satisfer, en concepte de cànon per 
l’adjudicació del dret d’ús, l’import anual de 1.678’32 € /any. L’import del cànon 
s’actualitzarà un 2% anualment, a partir de l’any següent a l’atorgament de la 
concessió administrativa.  
 
El pagament del cànon corresponent a la primera anualitat, es farà efectiu en un 
sol pagament, que coincidirà amb el moment de formalització del contracte de 
concessió, i de forma simultània amb la seva signatura. 
 
El pagament del cànon s’haurà de realitzar, bé mitjançant taló bancari 
degudament conformat per l’entitat bancària corresponent, estès a favor de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, o bé per transferència bancària. No 
s’admetrà cap altra forma de pagament. 
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En virtut de la clàusula VUITENA dels Plecs, relativa a les facultats, deures i drets 
del concessionari, té l’obligació de constituir una pòlissa d’assegurança per 
donar cobertura com a mínim als riscos de danys a tercers i incendi, amb un 
import per sinistre de com a mínim 1.000.000 €. Una còpia de la pòlissa 
d’assegurança es lliurarà a l’Ajuntament, i anualment es lliurarà també còpia del 
comprovant de pagament i còpia de la renovació de la pòlissa o, en el seu cas, 
de la nova pòlissa contractada.” 
 
Per tot això, 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- ATORGAR a L’ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU un 
dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, de forma directa, sobre 
un àmbit de 54m², sobre el carrer Santa Rosa d’Esplugues de Llobregat, per a la 
construcció d’una passera, de 4’5m. d’amplada x 12 m. de longitud, elevada a un 
mínim de 6 metres d’alçada sobre el carrer, per facilitar la circulació de persones 
entre dues finques dedicades a equipament sanitari; l’actual Hospital de Sant 
Joan de Déu, i el Pediàtric Càncer Center, amb ajust a les determinacions del 
Plec de condicions regulador d’aquesta concessió, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament  d’Esplugues de Llobregat en sessió de 20 d’octubre de 2021, i a 
l’empara de les determinacions de l’article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, de patrimoni de les administracions públiques, en relació amb l’article 
137.4. 
 
SEGON.- REQUERIR a l’ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU que, 
d’acord amb els plecs, la concessió administrativa es formalitzi en document 
administratiu, dins dels trenta dies hàbils següents a la data de notificació de 
l’adjudicació. Serà títol suficient per a inscriure la concessió al Registre de la 
propietat. 
 
El pagament del cànon corresponent a la primera anualitat, es farà efectiu en un 
sol pagament, que coincidirà amb el moment de formalització del contracte de 
concessió, i de forma simultània amb la seva signatura. 
 
El pagament del cànon s’haurà de realitzar, bé mitjançant taló bancari 
degudament conformat per l’entitat bancària corresponent, estès a favor de 
l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, o bé per transferència bancària. No 
s’admetrà cap altra forma de pagament. D’acord amb la clàusula onzena, la 
concessionària estarà obligada a satisfer, en concepte de cànon per l’adjudicació 
del dret d’ús, l’import anual de 1.678’32 € /any. L’import del cànon s’actualitzarà 
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un 2% anualment, a partir de l’any següent a l’atorgament de la concessió 
administrativa.  
 
TERCER.- REQUERIR a L’ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU que, 
en el termini màxim de 15 dies següents a la notificació de l’adjudicació de 
l’atorgament d’aquesta concessió aporti la garantia definitiva per a assegurar el 
bon ús del domini públic ocupat per import de 839,16.-euros, corresponent al 3% 
del valor del domini públic ocupat, que es farà efectiu en metàlꞏlic, mitjançant 
aval bancari solidari, o en qualsevol altre forma admesa en dret. La garantia 
prestada s’ha de mantenir durant tota la vigència de la concessió. 
 
La manca de prestació de la garantia definitiva, o la pèrdua de la seva vigència, 
donarà lloc a la resolució de la concessió administrativa. 
 
QUART.- RECORDAR a L’ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU que 
la garantia a dipositar corresponent al 3% del pressupost de les obres a executar 
caldrà que sigui aportada pel concessionari en el termini de 15 dies següents a 
la notificació de l’acord d’aprovació del projecte d’obres. 
 
CINQUÈ.- REQUERIR a L’ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU que, 
en virtut de la clàusula VUITENA dels Plecs, constitueixi una pòlissa 
d’assegurança per donar cobertura com a mínim als riscos de danys a tercers i 
incendi, amb un import per sinistre de com a mínim 1.000.000 €. Una còpia de la 
pòlissa d’assegurança es lliurarà a l’Ajuntament, i anualment es lliurarà també 
còpia del comprovant de pagament i còpia de la renovació de la pòlissa o, en el 
seu cas, de la nova pòlissa contractada.   
 
SISÈ.- ADVERTIR a L’ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU, que 
d’acord amb els plecs de condicions, des del moment de l’adjudicació definitiva, 
seran de càrrec de la concessionària les despeses que tinguin relació amb 
l’expedient de la concessió, des del seu inici i fins a la formalització, així com els 
tributs de tot tipus que es justifiquin al moment de constitució del dret d’ús 
privatiu. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a L’ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE 
DÉU. 
 
VUITÈ.- 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. 
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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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA DESESTIMACIÓ 
DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA 
RECLAMACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS PRESENTADA COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 
CSE DE CAN VIDALET PER LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PER 
LA CRISIS SANITÀRIA DE LA COVID-19. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
En data 26 de juny de 2020 i registre d’entrada número 10.012, l’empresa 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA presenta “solicitud indemnización por los 
daños y perjuicios generados relativos a la suspensión de los contratos de obra 
como consecuencia del establecimiento de las medidas preventivas, de 
protección y organizativas con motivo del virus COVID-19 acordadas en el Real 
Decreto 2020/1201 apartado octavo dictado por el Excmo. Ayuntamiento d 
Esplugues de Llobregat” per un import de 40.513 euros. Cal dir que la resolució 
municipal a la qual es refereix l’empresa no és un Real Decreto sinó Decret 
d’Alcaldia 2020/1201 de 16 de març de 2020. 
 
Per acord del Ple municipal celebrat en sessió ordinària de dia 19 de maig de 
2021 es desestima la reclamació econòmica referida en el paràgraf anterior 
presentada per l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA. 
 
En data 18 de juny de 2021 i registre d’entrada número 13.656, l’empresa 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA presenta recurs de reposició contra l’acord 
anterior del Ple municipal pel qual es desestima la reclamació econòmica 
interposada. 
 
En data 3 de febrer de 2022 s’emet informe jurídic amb les següents 
consideracions: 
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1. En una primera alꞏlegació, l’empresa recurrent manifesta que la manca 
d’aportació dels informes tècnics i jurídics en base als quals es fonamenta l’acord 
pel qual es desestima la reclamació econòmica presentada, li ha generat 
indefensió. En aquest sentit, s’ha de rebutjar aquesta manifestació atès que el 
propi acord que ara es recorre reprodueix part dels fonaments dels referits 
informes. A més, l’empresa recurrent podia haver exercit el seu dret de vista i 
accés a l’expedient administratiu com a part interessada i haver obtingut còpia 
íntegra dels mateixos. Per tant, en cap cas l’empresa recurrent pot alꞏlegar 
indefensió des del moment que aquests informes es troben incorporats a 
l’expedient administratiu en temps i forma, sent accessibles per a qualsevol 
persona interessada. 
 
2. A continuació, l’empresa recurrent defensa que l’article 34 del Reial Decret Llei 
8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19 no diferencia ni condiciona el seu dret 
a reclamar la indemnització econòmica a la fase en què es trobés l’execució del 
contracte d’obres que tenia adjudicat, sinó que, tal com defensa l’empresa, l’únic 
element requerit per considerar legítima la seva reclamació és que existís un 
contracte executant-se en el moment de la seva suspensió com a conseqüència 
de la situació sanitària provocada per la COVID-19. 
 
En relació a aquesta alꞏlegació, es tenen per reproduïts en tots els seus extrems 
els fonaments previstos a l’informe jurídic emès en data 11 de maig de 2021 pel 
sotasignant. En tot moment, l’únic que pretén l’empresa és traslladar la 
responsabilitat i els efectes derivats de la suspensió de l’execució de les obres a 
aquesta administració, quan ha estat la pròpia empresa contractista la que no ha 
executat de forma correcta les partides previstes en el projecte d’obres i, per tant, 
la culpable que s’hagués de perllongar en el temps l’execució del contracte per 
l’existència d’uns repassos que es podien haver evitat si l’empresa hagués actuat 
de forma diligent en l’execució de les partides afectades. 
 
La manifestació anterior es fonamenta en els següents punts: 
 

(i) La pròpia empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE SA  en data 28 de gener 
de 2020 mitjançant instància amb número d’anotació 1608, comunica que 
“donen les obres per acabades en tota la seva magnitud, incloent les 
derivades dels projectes modificats associats”, solꞏlicitant la tramitació del 
Certificat Final d’Obra i la conseqüent formalització de la recepció d’aquestes.  
 
Amb aquesta solꞏlicitud de tramitació d’aprovació del Certificat Final d’Obra, la 
pròpia empresa evidencia que dona per executat en tots els seus extrems el 
projecte d’obres. En cas contrari, si l’empresa en aquella data hagués 
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considerat que mancava per executar alguna partida d’obra o que estigués a 
l’espera de rebre instruccions per part de la Direcció Facultativa i/o serveis 
tècnics municipals supervisors, de forma diligent i amb la bona fe contractual 
que regeix en aquest àmbit, hagués solꞏlicitat una ampliació del termini 
d’execució per tal de finalitzar íntegrament l’execució del projecte d’obres 
adjudicat. 
 
(ii) En dates posteriors al 20 de gener de 2020, tal i com consta a l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals supervisors de l’obra de data 15 d’abril 
de 2021, incorporat a l’expedient i que serveix de motivació de l’acord del Ple 
municipal pel qual es desestima inicialment la reclamació econòmica 
presentada, la pròpia empresa es refereix en nombroses comunicacions amb 
els serveis tècnics que els treballs pendents es tracten de “repassos”, els quals 
es deuen a una incorrecta execució imputable a l’empresa contractista 
exclusivament. Aquests fets s’acrediten en el referit informe tècnic, quan 
s’indica al punt 13 dels Antecedents que “en data 11 de març de 2020 (dies 
abans de suspendre l’execució de contracte com a conseqüència de la 
declaració de l’estat d’alarma) CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA notifica 
mitjançant correu electrònic llistat de repassos on es detalla el seu estat: 
executat i verificat, executat i pendent de verificació, pendent d’executar i no 
correspon o reserva. Es reitera que el contractista especifica literalment la 
paraula repassos. Aquest document s’adjunta com annex 6”. 
 
(iii) Vist que la pròpia empresa va solꞏlicitar la tramitació del Certificat Final 
d’Obres i posterior aprovació de l’acta formal de recepció de les mateixes, el 
que no pot pretendre és anar contra els seus propis actes i voler emparar-se 
en una norma legal que reconeix una reclamació econòmica quan es donin 
els requisits previstos, pel mer fet de mantenir-se l’execució d’un contracte en 
data de la declaració de l’estat d’alarma per la crisis sanitària del COVID-19, 
quan, si el contracte es trobava en execució en aquella data era únicament 
responsabilitat imputable a l’empresa per una incorrecte execució i, en 
conseqüència, l’existència de repassos. 

 
El que no pot pretendre l’empresa recurrent és, amb la voluntat d’acollir-se al 
reconeixement d’una possible indemnització econòmica prevista Reial Decret 
Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-19, desviar-se dels seus propis actes 
previs des del moment que presenta una solꞏlicitud formal, fefaent i voluntària 
per a la tramitació del Certificat Final d’Obres i recepció de les mateixes. 
 
Reiterem, si el contracte es trobava en execució a la data de la seva suspensió 
era perquè s’havien detectat partides incorrectament executades, qualificades 
com a repassos per totes les parts intervinents, en fase de comprovació i 
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verificació de l’estat real de l’obra executada, una vegada solꞏlicitada per 
l’empresa la tramitació del Certificat Final d’Obres i recepció de les mateixes. 
 
Finalment, l’empresa en el seu escrit de recurs de reposició enumera una sèrie 
de fets relacionats amb comunicacions amb la direcció facultativa i/o serveis 
tècnics municipals amb la voluntat de pretendre acreditar que a la data de 
suspensió de l’execució del contracte mancaven partides per executar. 
Aquests fets decauen per si mateixos i confronten amb la solꞏlicitud 
d’aprovació del Certificat Final d’Obra. És mes, al propi recurs de reposició 
esmenta literalment “Con fecha 7 de febrero de 2020 se avisa al Ayuntamiento 
de la finalización de la obra” (Cal dir que deu ser un error de transcripció atès 
que la solꞏlicitud inicial data del dia 28 de gener de 2020). Novament l’empresa 
reconeix ara, en el propi recurs de reposició, que, al seu criteri, l’execució de 
l’obra es trobava finalitzada molt abans de la declaració de l’estat d’alarma. 
Així, decau per contradicció qualsevol pretensió que presenti la voluntat 
d’acreditar l’existència de partides d’obres pendents d’execució quan del que 
es tractava realment eren, tècnicament parlant, “repassos” per una incorrecta 
execució inicial per part de l’empresa contractista. 

 
 
Per tot l’exposat, no existint cap element, fet i/o documentació addicional que 
desvirtuï la motivació de l’acord de desestimació de la reclamació econòmica ara 
recorregut en via administrativa es proposa al Ple municipal: 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa 
CONSTRUCTORA SAN JOSE SA en data 18 de juny de 2021 contra l’acord del 
Ple municipal celebrat en sessió ordinària de dia 19 de maig de 2021 pel qual es 
desestima la reclamació presentada per l’empresa CONSTRUCTRA SAN JOSÉ, 
SA en data 26 de juny de 2020 i registre número 10.012 per la qual solꞏlicitava 
“indemnización por los daños y perjuicios generados relativos a la suspensión de 
los contratos de obra como consecuencia del establecimiento de las medidas 
preventivas, de protección y organizativas con motivo del virus COVID-19 
acordadas en el Real Decreto 2020/1201 apartado octavo dictado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat” per un import de 40.513 euros 
 
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa CONSTRUCTRA SAN JOSE, 
SA. 
 

 
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, 
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Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. 
Dolores Castro Leiva, és a dir vint vots. S’hi absté el regidor Sr. Marcos Sánchez 
Siles, és a dir un vot. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
 

ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL DECRET 
D’ALCALDIA EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL I DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Mitjançant decret de l’alcaldia núm. 192/2022 de data 21 de gener de 2022 s’ha 
adoptat resolució, que modifica les delegacions incloses al Cartipàs municipal en 
la forma que es transcriu a continuació: 
 
“Primer.-  Deixar sense efecte la designació de la senyora Claudia Acebrón 
Morales com a  Regidora adjunta a l’Alcaldia  en matèria de Polítiques de Dones 
i Reforma horària. 
 
Segon.- Modificar l’Organigrama Polític de l’Alcaldia aprovat mitjançant Decret 
d’Alcaldia 2019/2331, de 7 de juliol, en allò que fa referència a les Regidories 
Delegades i adjuntes, que quedaran estructurades en la forma següent:  
 
“Vint Regidories Delegades: 
 
1. Territori i sostenibilitat 
2. Transició ecològica i Benestar animal 
3. Drets socials i Polítiques de família 
4. Polítiques socials d’habitatge 
5. Joventut i Intercanvis internacionals 
6. Drets civils 
7. Cultura i Memòria històrica 
8. Esports 
9. Educació 
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10. Cooperació al desenvolupament i Promoció de la pau 
11. Interculturalitat i nova ciutadania 
12. Economia i Treball 
13. Comerç i Consum 
14. Usos de l’espai públic 
15. Protecció Civil 
16. Turisme 
17. Organització i Recursos humans 
18. Comunicació 
19. Participació 
20. Transparència, Integritat i Govern Obert 
 
Una Regidoria adjunta en matèria de Policia Local 
 
Tercer.- Delegar en la Regidora Sra. Claudia Acebrón Morales l’exercici de les 
atribucions que corresponen a l’Alcaldessa per gestionar en general i dirigir els 
serveis de la Regidoria de Transparència, Integritat i Govern Obert, incloent les 
següents matèries: 
 

- Desenvolupament de les polítiques i funcions municipals en matèria 
transparència i, en especial les matèries pròpies de la Unitat tècnica de 
Transparència i Govern Obert. 
- Coordinació i seguiment de les actuacions i tasques de la Comissió de 
seguiment del Codi de Bon Govern. 
- Substitució de l’Alcaldessa en les seves funcions com a Presidenta de la 
Comissió de seguiment del Codi de Bon Govern, en els casos d’absència o 
explicita indicació de l’Alcaldessa. 
- Desenvolupament de les polítiques municipals en matèria de Integritat, 
assumint la funció d’autoritat delegada per a l’impuls de l’elaboració, 
aprovació, desplegament i seguiment del Pla de Mesures  Antifrau. 
- Coordinació i seguiment de la comissió que canalitzarà el lideratge i impuls 
tècnic en el desplegament del mandat polític a l’organització i canalitzarà 
adequadament els recursos per a generar i fer seguiment de les diferents 
eines del sistema d’integritat. 
- Substitució de l’Alcaldessa en les seves funcions com a Presidenta de la 
comissió, en els casos d’absència o explicita indicació de l’Alcaldessa. 
- Coordinació i integració de les polítiques municipals en matèria de 
transparència, integritat i govern obert. 

 
Aquesta regidoria delegada estarà orgànicament integrada en 
l’Alcaldia/Presidència de l’Ajuntament. 
 
Quart.- 1.- Les delegacions atorgades inclouen també la gestió en matèria de: 
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 Desenvolupament i seguiment del Programa d’Actuació Municipal en 
aquells temes de la seva competència. 
 Programació i gestió de les accions de foment en l’àmbit de les 
competències delegades. 
 Seguiment de projectes i obres, referits al seu àmbit competencial. 
 Contractació de béns i serveis vinculats a les competències que té 
atribuïdes. 
 Coordinació i colꞏlaboració amb altres organismes i entitats per a la 
prestació de les tasques i funcions serveis encomanades. 
 Redacció i tramitació d’Ordenances en temes de la seva competència. 

 
2.- Les delegacions conferides no inclouen la facultat de resoldre mitjançant 
actes administratius que afectin terceres persones. 
 

Cinquè.- Les determinacions contingudes en la present resolució sortiran 
efectes des del dia 1 de febrer de 2022. 
 
Sisè.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió ordinària que se celebri. 
 
Setè.- Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al Portal de Transparència i al web municipal. 
 
Vuitè.- Notificar la present resolució a la Sra. Claudia Acebrón Morales.” 
 
Per la qual cosa es proposa,   
 
Únic.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 192/2022 de data 21 de gener 
de 2022, en matèria de delegacions de competències. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 

 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL DECRET 
D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021. 
 
1).- Donar compte a l’Ajuntament del decret de l’Alcaldia número 2022/334, de 
data 1 de febrer de 2022, que aprova la liquidació del pressupost corresponent 
a l’exercici econòmic de 2021, el text del qual es el següent 
 



 
 
 
 

 
 pàg 22
   
 
 
 
 

“Atesos els documents que integren la liquidació del pressupost d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2021, confeccionant de 
conformitat amb el que està establert a l’article 191 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 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 2021 que presenta un superàvit de 14.592.982,15 €. 
 
2.- Aprovar el romanent de tresoreria corresponent a l’exercici econòmic de 2021 
que presenta un resultat positiu de 42.718.722,51 €, dels quals 6.464.345,37 € 
corresponen a romanent de tresoreria afectat 9.655.574,16 € a provisió per 
saldos de dubtós cobrament i 26.598.802,98 € 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 2021 
 
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 2022 la següent relació 
de crèdits del Pressupost de Despeses: 
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PARTIDA DESCRIPCIÓ 
ROMANENT A 
INCORPORAR 

2021 99 13000 22104 VESTUARI POLICIA LOCAL 33.400,40

2021 99 92004 22799 
TREBALLS ASSESSORIA TÈCNICA PROCESSOS 
INFORMACIÓ I TECNOLOGIA 

31.798,80

2021 99 13300 21000 REPARACIÓ SEMÀFORS 12.715,34

2021 99 15101 22706 
HONORARIS COORDINACIÓ SEGURETAT OBRES SERVEI 
MANT VIA PÚBLIC 

1.355,20

2021 99 15320 21000 CONSERVACIÓ VIES PUBLIQUES I MOBILIARI URBÀ 12.100,00

2021 99 17101 22706 AUDITORIA PARCS INFANTILS 7.562,50

2021 99 23100 48000 
SUBV PROG MOBILITZACIÓ HABITATGES BUITS PER A 
LLOGUER SOCIAL 

33.449,22

2021 99 34200 22706 AUDITORIA CONDICIONS FUNCIONAMENT PISCINA 992,20

2021 99 43120 21201 ENDERROC MERCATS PROVISIONALS 3.509,00

2021 99 43120 22706 
HONORARIS SUPORT CONSERVACIÓ INTEGRAL DELS 
MERCATS 

11.307,45

2021 99 44110 47200 SUBVENCIÓ COBERTURA DÈFICIT TRANSPORT MUNICIPAL 220.095,00

2021 99 92004 22699 SUPORT UNITATS OPERATIVES MONTATGE ACTES 49.838,55

2021 99 43000 22699 PROJECTES DINAMITZACIÓ COMERÇ 69.622,98

2021 99 43100 46100 PLA ESTRATEGIC COMERÇ LOCAL 4.985,20

2021 99 43121 22706 HONORARIS SUPORT PARADISTES MERCAT CAN VIDALET 613,00

2021 99 32700 48001 SUPORT SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 75.380,84

2021 99 32300 47900 SUBVENCIÓ ESCOLES BRESSOL 16.940,40

2021 99 92004 48000 AJUTS I BEQUES DE FORMACIÓ EMPLEATS/ EMPLEADES 574,75

2021 99 43200 22699 
DESPESES ACTIVITATS PROMOCIÓ TURISME (AMPLIABLE 
45084) 

730,00

2021 99 24100 22699 
DESPESES DIVERSES PROGRAMES PROMOCIÓ OCUPACIÓ 
AMB 

33.469,69

2021 99 24100 48000 CONVENI FOMENT CONTRACTACIÓ ATURATS 17.147,26

2021 99 24100 48002 
PROGR. MUNICIPAL FOMENT CONTRACTACIÓ PERSONES 
ATURADES ESPLUGUES 

30.000,00

2021 99 24103 22699 
DESPESES DIVERSES PROGRAMES PROMOCIÓ OCUPACIÓ 
GENERALITAT 

495,00

2021 99 34100 46500 
CONVENI AMB CONSELL ESCOLAR ESPORTIU BAIX 
LLOBREGAT 

6.250,00

2021 99 34100 48001 SUPORT ENTITATS ESPORTIVES 2.760,94

2021 99 43001 22699 PROJECTES DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL 3.529,00



 
 
 
 

 
 pàg 24
   
 
 
 
 

2021 99 43301 47900 PROJECTES EMPRENEDORIA AMB 14.566,51

2021 99 43900 47901 
PROGRAMA AJUTS PER A FOMENTAR EL TEIXIT 
COMERCIAL 

42.000,00

2021 99 43901 47900 SUBVENCIONS EMPRESES PROGRAMA RECONSTRUCCIÓ 15.600,00

2021 99 23100 48018 BEQUES SERVEIS SOCIALS 5.209,17

2021 99 92000 22799 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 16.960,44

2021 99 92004 22799 
TREBALLS ASSESSORIA TÈCNICA PROCESSOS 
INFORMACIÓ I TECNOLOGIA 

1.887,60

2021 21 24125 14300 RETRIB.PO.DIPUTACIÓ.SUPORT XALOC 2020 42.315,20

2021 21 24102 14300 Retribucions Treball i Formació COVID19 (expedient SOC053/20) 1.302,30

2021 21 24103 14300 
RETRIBUCIONS DIBA - PLA REACTIVACIÓ OCUPACIÓ 
20/Y/296471 

7.219,34

2021 21 24185 14300 RETRIBUCIÓ AMB - PROJECTE APROPAMB  13.755,41

2021 21 24130 14300 PLANS OCUPACIÓ MUNICIPAL 39.000,99

2021 21 24190 14300 
RETRIBUCIONS TREBALL  ALS BARRIS 2021 exp. 
SOC032/20/000017. 

267.697,54

2021 21 24104 14300 RETRIBUCIÓ GENERALITAT - AODL 2021 6.893,47

2021 12 33300 62200 PROJECTE TEATRE AUDITORI 401.433,85

2021 12 34200 62200 PROJECTE CEM CAN VIDALET 18.625,89

2021 12 16501 61900 
ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

512.549,56

2021 12 33301 63200 PROJECTE MUSEU PUJOL I BAUCIS 204.117,64

2021 12 16002 61900 PROJECTE COLLECTOR CARRER ESGLÈSIA 125.525,00

2021 12 16210 63200 SUBMINISTRAMENTS MÒDULS OFICINA I VESTUARIS 200.000,00

2021 12 16000 62300 BOMBA AIGÜES RESIDUALS CARRER ANSELM CLAVÉ 17.000,00

2021 12 17100 61900 
PROG. RENOVACIÓ DELS PARCS INFANTILS i 
ARRANJAMENT PARCS PÚBLICS 

105.797,29

2021 12 34200 62700 MOBILIARI CEM CAN VIDALET 9.878,94

2021 12 15320 61901 REURBANITZACIÓ CARRER PICALQUÉS 270.000,15

2021 12 34201 61900 REPARACIÓ CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI 167.527,48

2021 12 15324 61900 MILLORA INFRAESTRUCTURES 2020 304.867,61

2021 12 15322 61900 REFORMA CARRER PROFESSOR BARRAQUER 47.550,40

2021 12 15323 61900 REFORMA CARRER ROVELLAT 160.000,00

2021 12 17102 61900 CONNEXIÓ PARC DELS TORRENTS 461.102,82
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2021 12 17103 61900 REFORMA ANTIC LLAC PARC DELS TORRENTS 45.000,00

2021 12 17104 61900 REPARACIÓ MUR  BUCLE PARC DELS TORRENTS 91.000,00

2021 12 34202 61900 REFER MUR PISTA PETANCA DR. TURRO 25.000,00

2021 12 34203 61900 CANVI GESPA SALT DEL PI I DEMOLICIÓ BUCS MUSICALS 27.971,03

2021 12 93301 63200 REFORMA ACCESSOS CASA CONSISTORIAL 61.764,71

2021 12 93302 63200 REFORMA REMOLI 124.000,00

2021 12 17106 61900 
JOCS INCLUSIUS A CINC PARCS DEL MUNICIPI I ALTRES 
ACT 

7.521,36

2021 12 33302 63200 ELABORACIÓ PROJECTE MUSEU LA RAJOLETA 18.000,00

2021 12 17203 61900 IMPLANTACIÓ PLATAFORMA CICLOLOGISTICA 11.100,00

2021 11 13201 62300 
ADQUISICIÓ CÀMARES CORPORALS UNIPERSONALS 
POLICIA LOCAL 

6.000,00

2021 12 17101 61900 URBANITZACIÓ ZONA VERDA ISIDRE MARTÍ 63.263,06

2021 12 17206 61900 MICROHUB CICLOLOGISTICA 12.000,00

2021 12 32301 63200 COBERTA ESCOLA FOLCH I TORRAS 22.500,00

2021 12 33304 63200 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA BIBLIOTECA 129.000,00

2021 12 93303 63200 REHABILITACIÓ FAÇANA CASA DE LA VILA 65.000,00

2021 12 93310 63200 PORTA AUTOMÀTICA PAC STA MAGDALENA 10.000,00

2021 12 16400 61900 CEMENTIRI: ADEQUACIÓ COBERTA I FALÇANA D’UN MÒDUL 50.000,00

2021 12 93300 63200 MILLORA I REPARACIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS  69.312,68

2021 12 92000 62300 ADQUISICIÓ EINES I UTILLATGE 3.586,41

2021 12 93308 63200 HONORARIS PROFESSIONASL REFORMA SALÓ DE PLENS 10.000,00

2021 12 32300 63200 MILLORA I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 106.719,34

2021 12 15326 61900 ACTUACIONS MILLORA VIA PÚBLICA 897.185,00

2021 12 43120 62300 SUBMINISTRAMENT CONTENIDORS MERCATS NOUS 68.900,00

2021 12 15210 68200 ADQUISICIÓ HABITATGE HPO PER TEMPTEIG I RETRACTE 250.000,00

2021 12 15102 61900 QUOTES URBANITZACIÓ PLAÇA SANTA MAGDALENA 10.000,00

2021 12 15500 62400 ADQUISICIÓ VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA 62.000,00

2021 12 17107 61900 ELABORACIÓ PLA D’OMBRES A L’ESPAI PÚBLIC 60.000,00

2021 12 17108 61900 REURBANITZACIÓ PARC DELS CAPS GROSSOS 230.000,00



 
 
 
 

 
 pàg 26
   
 
 
 
 

2021 12 33300 62900 
MILLORA AUDIOVISUALS I TECNOLOGIA EDIFICIS 
CULTURALS 

10.000,00

2021 12 33305 63200 ACTUACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EDIFICI CADÍ 60.000,00

2021 12 33600 63200 REHABILITACIÓ FORNS AMPOLLA 19.000,00

2021 12 34200 63200 MILLORA INSTALꞏLACIONS POLIESPORTIU LES MORERES 40.000,00

2021 12 34201 63200 REFORMA SKATEPARK 15.000,00

2021 12 93304 63200 REFORMA LOCAL PROTECCIÓ CIVIL 40.000,00

2021 12 15500 76700 MILLORA PLAÇA MIREIA TC 40.000,00

2021 12 17100 78000 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A ENTITAT TARPUNA, SCCL 40.000,00

  TOTAL 6.961.830,91

 
 

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 6.242.261,17

87010 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT 

719.569,74

  TOTAL 6.961.830,91

 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 

 
 
 

ACORD NÚMERO VUIT.- 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. 
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 qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es proposa 
a l’Ajuntament en Ple: 
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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. V 
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 

177.010,00 500.000,00 677.010,00

CAP. VIII ACTIUS FINANCERS 6.189.564,95 10.359.419,83 16.548.984,78

 TOTAL ESTAT 
D’INGRESSOS 

6.366.574,95 10.859.419,83 17.225.994,78

     

 ESTAT DE DESPESES    

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CRÈDIT ANTERIOR Modificacions CRÈDIT FINAL 

CAP. I DESPESES DE PERSONAL 18.306.365,83 136.653,01 18.443.018,84

CAP. II 
DESPESES EN BÉNS 
CORRENTS I SERVEIS 

18.205.505,73 1.180.087,10 19.385.592,83

CAP. IV 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

6.260.054,76 59.000,00 6.319.054,76

CAP. VI INVERSIONS REALS 8.130.663,38 9.025.679,72 17.156.343,10

CAP. VII 
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 

80.000,00 458.000,00 538.000,00

 TOTAL ESTAT DESPESES 50.982.589,70 10.859.419,83 61.842.009,53

 
Segon.- Aprovar el Pla d’Inversió i el Programa de Finançament del pressupost 
2022 que figura com annex 2. 
 
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 qual 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. 
 
 
 
 
 
 



Org.
Prog. 
despesa

Econòmica DENOMINACIÓ CRÈDIT EXTR. SUPLEMENT TOTAL

21 92002 13100 RET.PERSONAL LAB.TEMP. ADMIN. GENERAL CONTRACTACIÓ 8.960,00 0,00

21 92002 16000 QUOTES EMPRESA S.S. ADM. GRAL. 0,00 2.693,00

21 92012 12000 RET.BÀSIQUES PERS.INTERÍ PROJECTE SUPORT NEXT GENERATION 36.884,03 0,00

21 92012 12100 C.D.PERS.INTERÍ PROJECTE SUPORT NEXT GENERATION 20.146,67 0,00

21 92012 12101 C.E.PERS.INTERÍ PROJECTE SUPORT NEXT GENERATION 37.969,31 0,00

21 92012 16000 QUOTES S.S. PERS. INTERÍ PROJECTE SUPORT NEXT GENERATION 30.000,00 0,00

TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL I 133.960,01 2.693,00 136.653,01

11 92013 20600 LLOGUER APLICACIONS ASP 0,00 5.000,00

12 13300 22706 IMPLANTACIÓ SISTEMA TELEGESTIÓ A LA XARXA SEMAFÒRICA 40.000,00 0,00

12 15100 22706 HONORARIS URBANISME 0,00 215.000,00

12 16300 22604 SUPORT REDACCIÓ PLECS DE CONDICIONS NETEJA VIÀRIA I ESCOMBRERIES 18.000,00 0,00

12 17100 22699 GESTIÓ EXPROPIACIÓ EL BARCO 18.000,00 0,00

12 17200 22706 CENS INSTALꞏLACIONS I EMPLAÇAMENTS AMB AMIANT 18.000,00 0,00

12 31100 22700 NETEJA I DESINFECCIÓ HABITATGES 40.000,00 0,00

14 43000 22699 PROJECTES DINAMITZACIÓ COMERÇ 0,00 188.039,14

14 43001 22699 PROJECTES DIGITALITZACIÓ DEL COMERÇ 0,00 52.047,96

14 43120 27000 INDEMNITZACIÓ MERCATS 0,00 450.000,00

21 31100 22600 PROJECTE ADN CANÍ 45.000,00 0,00

21 31100 22706 PROTECCIÓ SALUT 0,00 18.000,00

33 33402 22609 DESPESES DINAMITZACIÓ CULTURAL 0,00 8.000,00

33 33801 22609 DESPESES FESTA MAJOR 0,00 50.000,00

68 23100 22707 SERVEI D'ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA PER A JOVES I ADOLESCENTS 15.000,00 0,00

TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL II 194.000,00 986.087,10 1.180.087,10

12 15100 45390 TRANSFERÈNCIA CONSORCI ARE MONTESA 20.000,00 0,00

12 17200 46400 TRANSFERÈNCIA AMB ZBE 30.000,00 0,00

36 34100 48014 CONVENI F.A. ESPLUGUENC 0,00 7.000,00

68 23100 48003 SUBVENCIÓ BANC FARMACÈUTIC 2.000,00 0,00

TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL IV 52.000,00 7.000,00 59.000,00



Org.
Prog. 
despesa

Econòmica DENOMINACIÓ CRÈDIT EXTR. SUPLEMENT TOTAL

11 13200 62400 ADQUISICIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL 0,00 40.000,00

11 15320 61900 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2022 236.000,00 0,00

11 92000 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 0,00 270.000,00

11 92000 64100 DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00 12.000,00

12 13200 62200 HONORARIS PROJECTE PREFECTURA POLICIA LOCAL 151.735,54 0,00

12 15210 68200 ADQUISICIÓ HABITATGE HPO PER TEMPTEIG I RETRACTE 0,00 500.000,00

12 15320 60900 QUOTES URBANITZACIÓ ARE MONTESA 774.871,00 0,00

12 15320 60901 CARRIL CICLABLE DIAGONAL SUD 10.000,00 0,00

12 15320 60902 PROJECTE, ENDERROC I URBANITZACIÓ PROVISIONAL CARPA MERCAT CAN VIDALET 185.000,00 0,00

12 15320 60903 PROJECTE, ENDERROC I URBANITZACIÓ PROVISIONAL CARPA MERCAT LA PLANA 215.000,00 0,00

12 15320 60904 PROJECTE CARRIL BICI PONT D'ESPLUGUES 100.000,00 0,00

12 15320 61900 MILLORA PARTERRES RAMBLA ÀNGEL GUIMERÀ 150.000,00 0,00

12 15320 61902 MILLORA PLAÇA TRIAS FARGAS 60.000,00 0,00

12 15320 61903 REFORMA CARRER SEVERO OCHOA 25.000,00 0,00

12 15320 61904 REFORMA CARRERS GLICINES I CEDRES 214.000,00 0,00

12 15320 61905 PROGRAMA MILLORA DE BARRIS 2022 500.000,00 0,00

12 15320 61906 RENOVACIÓ VORERES AVINGUDA DE CORNELLÀ 500.000,00 0,00

12 15320 61907 REFORMA CARRER JOAN CORRALES 450.000,00 0,00

12 15320 63500 MOBILIARI URBÀ 50.000,00 0,00

12 15327 61900 REFORMA I ADEQÜACIÓ CARRER GALL 0,00 149.675,00

12 16002 61900 PROJECTE COLꞏLECTOR CARRER ESGLÈSIA 0,00 140.000,00

12 17100 60001 EXPROPIACIONS 2022 0,00 2.830.114,82

12 17100 60900 PROJECTE ENDERROC EDIFICI EL BARCO 35.000,00 0,00

12 17100 60901 PROJECTE I ENDERROC NAUS C/ NOU 280.000,00 0,00

12 17100 61902 PROG. RENOVACIÓ PARCS INFANTILS I ARRANJAMENT PARCS PÚBLICS 100.000,00 0,00

12 17100 61903 MILLORA I AMPLIACIÓ ESPAIS - CORRECAN 145.000,00 0,00

12 17102 61904 CAMÍ CONNEXIÓ PER A PEATONS DELS DOS ÀMBITS DEL PARC DELS TORRENTS 0,00 33.000,00

12 17200 63300 INSTALꞏLACIONS ZONES DE REUBICACIÓ I COLÒNIES DE GATS 35.000,00 0,00

12 32300 63201 MILLORA I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 2022 180.000,00 0,00



Org.
Prog. 
despesa

Econòmica DENOMINACIÓ CRÈDIT EXTR. SUPLEMENT TOTAL

12 33300 62200 PROJECTE TEATRE AUDITORI 0,00 355.132,30

12 33600 63201 REHABILITACIÓ FORNS PUJOL I BAUCIS 0,00 31.000,00

12 34200 62200 PROJECTE CEM CAN VIDALET 0,00 50.121,06

12 34201 63200 REFORMA SKATEPARK 0,00 30.000,00

12 43120 62500 ADQUISICIÓ MAQUETES MERCATS 18.000,00 0,00

12 93303 63200 REHABILITACIÓ FAÇANA CASA DE LA VILA 0,00 80.000,00

12 93310 63201 MILLORA ACCESSIBILITAT I REPARACIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS 60.000,00 0,00

14 43001 62500 MOBILIARI IMPLANTACIÓ NGEN ESPLUGUES COMERÇ 4.0 16.380,00 0,00

14 43001 62600 INVERSIONS IMPLANTACIÓ NGEN ESPLUGUES COMERÇ 4.0 13.650,00 0,00

TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL VI 4.504.636,54 4.521.043,18 9.025.679,72

11 15320 78000 SUBVENCIÓ MANCOMUNITAT PROPIETARIS CL MONTESA 11-13 150.000,00 0,00

12 17100 76400 TRANSFERÈNCIA AMB MILLORA PARC CAN VIDALET 284.000,00 0,00

33 33400 78000 SUBVENCIÓ COLLA DE GEGANTERS 24.000,00 0,00

TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL VII 458.000,00 0,00 458.000,00

TOTAL MODIFICACIONS 5.342.596,55 5.516.823,28 10.859.419,83

FINANÇAMENT

DENOMINACIÓ AUGMENT PREV.

60300 INGRESSOS PATRIMONIALS 500.000,00

87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 10.359.419,83

TOTAL FINANÇAMENT 10.859.419,83

Concepte ingrés
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali 
Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir setze 
vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias i Sr. 
Marcos Sánchez Siles, és a dir cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL 
COMPLIMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021. 
 
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 
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 2021 ha estat de: 5,49 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 d’aprovació de la factura i ha de ser  comunicat al Ministerio de Hacienda 
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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 2021. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE MOROSITAT CORRESPONENT 
AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021. 
 
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 7 de febrer 
de 2022, 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: 19,48 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al quart trimestre: 2.786 
- Total import de pagaments realitzats al quart trimestre: 7.791.212,60€ 
 

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 
2021. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’INFORME 
ANUAL DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2021. 
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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 2021, 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.  
2021 

 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre 

PAGAMENTS 
REALITZATS EN 
EL TRIMESTRE 

    

Dins de 
Termini 

Nº 1.250 1.685 1.034 2.420 

Import 2.803.190,87€ 4.568.781,00€ 2.578.539,90€ 7.483.165,77€

Fora 
de 

Termini 

Nº 94 91 128 366 

Import 16.826,94 € 148.003,13€ 430.197,77€ 308.046,83€ 

Total 

Nº 1.344 1.776 1.162 2.786 

Import 2.820.017,81 € 4.176.784,13 € 3.008.737,73€ 7.791.212,60€ 

PERÍODE MITJÀ 
DE PAGAMENT 
(PMP) (dies) 

26,81 dies 29,78 dies 33,67 dies 19,48 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. 
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ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’INFORME 
DE RESULTATS DEL COMPTE 413 “CREDITORS PER DESPESES 
MERITADES”. 
 
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 7 de febrer sobre 
el compte 413 d’obligacions meritades. 
 
Vist que l’esmentat informe ha de ser remes 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 TRETZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE 
L’INFORME ANUAL SOBRE ELS RESULTATS DE LA FUNCIÓ 
INTERVENTORA DE L’EXERCICI 2021. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
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 
solꞏlicitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. 
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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 30 de gener de 2022, 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 2021, 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. 
 
- 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. 
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- 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 resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar de l’exercici 2021 
 
 

Nº. 
Núm.  

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 2021/2205/1659 
Pagament a 
justificar  

09/04/2021  1.500  

2021 - 11 92500 
21600 
MANTENIMENT 
WEB 
AJUNTAMENT 

Desfavorable sense 
reparament 
suspensiu 

Despeses corresponents 
a l’exercici 2020 
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El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DELS 
RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Vista la solꞏlicitud efectuada per part de la funcionaria en categoria de Directora 
del servei jurídic de Serveis Generals i Govern Obert, d’autorització de 
compatibilitat per exercir l’activitat de docència i desenvolupar les tasques com 
a professora associada, dins l’àrea de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona. 
 
Vist que la solꞏlicitant ha manifestat explícitament el seu compromís a no 
modificar la seva jornada laboral i horari de treball i a no participar en assumptes 
en els quals puguin resultar afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 
del Reglament d’Organització i Funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre. 
 
Atès l’informe favorable del Servei d’organització i Recursos Humans. 
 
Es proposa a l’ajuntament en Ple: 
 
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat solꞏlicitada per a la funcionaria que ocupa 
el lloc de Directora del servei jurídic de Serveis Generals i Govern Obert, 
l’activitat de docència com a professora associada de la Universitat de Barcelona, 
per entendre que en les condicions compromeses d’exercici no s’impedirà o 
menyscabarà l’estricte compliment dels seus deures i no resta compromesa la 
seva imparcialitat i independència. 
 
En cas que les condicions anteriors siguin desateses en qualsevol moment, 
l’autorització restaria sense efectes, sense perjudici de les responsabilitats que 
es podrien derivar. 
 
SEGON.- Inscriure l’autorització atorgada en el Registre de personal de la 
Corporació. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 



 
 
 
 

 
 pàg 36
   
 
 
 
 

 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’AUTORITZACIÓ 
DE COMPATIBILITAT D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA D’AQUESTA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Vista la solꞏlicitud efectuada per part de la funcionaria en categoria de Directora 
del servei jurídic de Serveis Generals i Govern Obert, d’autorització de 
compatibilitat per exercir l’activitat de docència i desenvolupar les tasques com 
a professora associada, dins l’àrea de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona. 
 
Vist que la solꞏlicitant ha manifestat explícitament el seu compromís a no 
modificar la seva jornada laboral i horari de treball i a no participar en assumptes 
en els quals puguin resultar afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 
del Reglament d’Organització i Funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre. 
 
Atès l’informe favorable del Servei d’organització i Recursos Humans. 
 
Es proposa a l’ajuntament en Ple: 
 
PRIMER.-   Autoritzar la compatibilitat solꞏlicitada per a la funcionaria que ocupa 
el lloc de Directora del servei jurídic de Serveis Generals i Govern Obert, 
l’activitat de docència com a professora associada de la Universitat de Barcelona, 
per entendre que en les condicions compromeses d’exercici no s’impedirà o 
menyscabarà l’estricte compliment dels seus deures i no resta compromesa la 
seva imparcialitat i independència. 
En cas que les condicions anteriors siguin desateses en qualsevol moment, 
l’autorització restaria sense efectes, sense perjudici de les responsabilitats que 
es podrien derivar. 
 
SEGON.- Inscriure l’autorització atorgada en el Registre de personal de la 
Corporació. 
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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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi i Sr. Marcos Sánchez Siles, és 
a dir dinou vots. Voten en contra el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda i la regidora 
Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
COMPTE JUSTIFICATIU PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL GRUP POLÍTIC 
MUNICIPAL SOCIALISTES (PSC), PER AL MANDAT 2015-2019. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les assignacions als grups polítics per part de les corporacions de caràcter local 
es troben previstes a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Ple de la 
corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al 
pressupost anual de la corporació, que no es pot destinar al pagament de 
remuneracions de personal de cap tipus al servei de la mateixa corporació local 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Així mateix, l’esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar 
una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició 
del Ple de la corporació quan aquest ho requereixi. Per tant, el retiment dels 
comptes ha de fer-se davant de l’òrgan de màxima representació de la 
corporació. 
 
En la mateixa línia, l’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (TRLMRLC), fa 
referència a aquest caràcter d’assignacions finalistes que han de destinar-se 
exclusivament a finançar el funcionament dels grups polítics, perquè puguin 
desenvolupar les seves tasques. 
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De conformitat amb les disposicions legals indicades, el Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va aprovar  en sessió de data 15 de juliol de 2015 va 
acordar el règim de assignacions per al funcionament dels grups municipals. 
Aquest règim es va mantenir inalterat durat la totalitat del mandat 2015-2019. 
 
En sessió plenària de data 16 de març de 2016 es va procedir a l’aprovació, per  
unanimitat de la totalitat de membres de la corporació, del Codi de bon govern 
que contempla al punt Vuitè del Codi les “Mesures de Bon Govern en la gestió 
de les assignacions als Grups Municipals”, amb el següent contingut: 
 
“a) El ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les 
assignacions que es realitzaran als Grups municipals per a l’atenció de les seves 
despeses de funcionament, en la mesura que ho permeti la capacitat econòmica 
de l’Ajuntament i amb els límits que estableixin la normativa de règim local i, en 
el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.  
b) Les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 
municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altre finalitat que resulti 
prohibida per la normativa aplicable.  
c) Els Grups municipals portaran una comptabilitat específica de les 
assignacions percebudes i identificaran a la persona membre del grup 
responsable de la seva confecció.  
d) La comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses 
realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la 
Corporació durant el mes de febrer de l’any següent a l’exercici pressupostari de 
que es tracti. També s’aportarà la comptabilitat confeccionada i la documentació 
justificativa corresponent quan es produeixi la dissolució o extinció d’un grup 
polític municipal i quan es produeixin modificacions en la seva composició.  
En aquests casos, l’aportació de la comptabilitat s’ha de realitzar en el termini de 
dos mesos comptats des de la data en que concorri alguna de les circumstàncies 
indicades.  
e) La fiscalització de la comptabilitat dels grups municipals serà realitzada pels 
òrgans que determini la legislació vigent.  
f) Conjuntament amb la comptabilitat els grups municipals aportaran un full resum 
de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, d’ingressos i 
de despeses. Aquest full resum es farà públic mitjançant el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Seu Electrònica municipal.  
g) Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels 
grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan 
plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la 
liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l’Ajuntament que no 
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hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les 
arques públiques.  
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent.  
h) Les persones membres de cada grup municipal són responsables solidàries 
del compliment de les obligacions derivades de l’aplicació de les disposicions 
anteriors. La responsabilitat de la presentació davant el Ple de la Corporació del 
conjunt de documentació que s’especifica en els apartats anteriors serà 
assumida per la persona portaveu del grup municipal corresponent. 
El conjunt de les disposicions contingudes en aquest apartat s’integrarà 
anualment en les Bases d’execució del pressupost de la corporació per a cada 
anualitat i serà sotmès a la tramitació i aprovació pròpia del Pressupost de la 
Corporació.” 
 
Des de l’aprovació del Codi de bon govern, els grups municipals han anat 
aportant, en diferent mesura, la documentació establerta al Codi. 
 
La documentació aportada pels diferents grups municipals va ser rebuda per 
l’Ajuntament i es va procedir a donar compte al plenari de la Corporació, pel seu 
coneixement, sense que la seva recepció i presa de coneixement per part del Ple 
de la Corporació comportés una declaració de la seva suficiència, ni de la seva 
correcció, sinó simplement un assabentat; restant pendent de realitzar la 
fiscalització de la gestió i aplicació de les assignacions percebudes pels grups 
municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2020, va adoptar acord 
en el que, entre d’altres coses s’estableix el següent: 
 
“SEGON.- ESTABLIR un termini de quatre mesos, comptats des de l’1 de 
setembre de 2020 per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, 
en el seu cas esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents 
grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes 
durant el mandat 2015-2019. Aquestes tasques seran realitzades per funcionaris 
o funcionàries municipals que designi l’Alcaldia. 
  
Un cop concloses les taques de comprovació, revisió i esmena abans indicades, 
es remetran els expedients a la Intervenció de la corporació que emetrà un 
Informe sobre l’adequació de les despeses dels grups polítics a les 
determinacions del Codi de bon govern, en la seva redacció aprovada en data 
16 de març de 2016, així com al previst en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
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Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de les justificacions aportades 
i, en el seu cas, acordarà el reintegrament dels imports no justificats.” 
 
Realitzades les tasques de comprovació, revisió i esmena de les aportacions 
efectuades al Grup Municipal PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
(V66632621).  
 
Vist l’informe emès per la Secretaria així com l’informe de control financer de la 
Intervenció. 
 
En virtut del que s’ha exposat i en compliment del Codi de bon govern, punt vuitè 
referent a les “Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als Grups” 
així com a l’acord SEGON adoptat en sessió plenària de 27 de juliol de 2020. 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu presentat pel grup polític municipal 
Grup Polític Municipal Socialistes (PSC) per al mandat 2015-2019, per import de 
193.189,33 euros. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Eduard Sanz Garcia en qualitat de 
portaveu del Grup Municipal Socialistes (PSC) per al mandat 2015-2019. 
 
 
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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
COMPTE JUSTIFICATIU PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS- 
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’S), PER AL MANDAT 2015-2019. 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les assignacions als grups polítics per part de les corporacions de caràcter local 
es troben previstes a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Ple de la 
corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al 
pressupost anual de la corporació, que no es pot destinar al pagament de 
remuneracions de personal de cap tipus al servei de la mateixa corporació local 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Així mateix, l’esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar 
una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició 
del Ple de la corporació quan aquest ho requereixi. Per tant, el retiment dels 
comptes ha de fer-se davant de l’òrgan de màxima representació de la 
corporació. 
 
En la mateixa línia, l’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (TRLMRLC), fa 
referència a aquest caràcter d’assignacions finalistes que han de destinar-se 
exclusivament a finançar el funcionament dels grups polítics, perquè puguin 
desenvolupar les seves tasques. 
 
De conformitat amb les disposicions legals indicades, el Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va aprovar  en sessió de data 15 de juliol de 2015 el 
règim de assignacions per al funcionament dels grups municipals. Aquest règim 
es va mantenir inalterat durat la totalitat del mandat 2015-2019. 
 
En sessió plenària de data 16 de març de 2016 es va procedir a l’aprovació, per  
unanimitat de la totalitat de membres de la corporació, del Codi de bon govern 
que contempla al punt Vuitè del Codi les “Mesures de Bon Govern en la gestió 
de les assignacions als Grups Municipals”, amb el següent contingut: 
 
“a) El ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les 
assignacions que es realitzaran als Grups municipals per a l’atenció de les seves 
despeses de funcionament, en la mesura que ho permeti la capacitat econòmica 
de l’Ajuntament i amb els límits que estableixin la normativa de règim local i, en 
el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.  
b) Les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 
municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altre finalitat que resulti 
prohibida per la normativa aplicable.  
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c) Els Grups municipals portaran una comptabilitat específica de les 
assignacions percebudes i identificaran a la persona membre del grup 
responsable de la seva confecció.  
d) La comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses 
realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la 
Corporació durant el mes de febrer de l’any següent a l’exercici pressupostari de 
que es tracti. També s’aportarà la comptabilitat confeccionada i la documentació 
justificativa corresponent quan es produeixi la dissolució o extinció d’un grup 
polític municipal i quan es produeixin modificacions en la seva composició.  
En aquests casos, l’aportació de la comptabilitat s’ha de realitzar en el termini de 
dos mesos comptats des de la data en que concorri alguna de les circumstàncies 
indicades.  
e) La fiscalització de la comptabilitat dels grups municipals serà realitzada pels 
òrgans que determini la legislació vigent.  
f) Conjuntament amb la comptabilitat els grups municipals aportaran un full resum 
de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, d’ingressos i 
de despeses. Aquest full resum es farà públic mitjançant el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Seu Electrònica municipal.  
g) Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels 
grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan 
plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la 
liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l’Ajuntament que no 
hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les 
arques públiques.  
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent.  
h) Les persones membres de cada grup municipal són responsables solidàries 
del compliment de les obligacions derivades de l’aplicació de les disposicions 
anteriors. La responsabilitat de la presentació davant el Ple de la Corporació del 
conjunt de documentació que s’especifica en els apartats anteriors serà 
assumida per la persona portaveu del grup municipal corresponent. 
El conjunt de les disposicions contingudes en aquest apartat s’integrarà 
anualment en les Bases d’execució del pressupost de la corporació per a cada 
anualitat i serà sotmès a la tramitació i aprovació pròpia del Pressupost de la 
Corporació.” 
 
Des de l’aprovació del Codi de bon govern, els grups municipals han anat 
aportant, en diferent mesura, la documentació establerta al Codi. 
 
La documentació aportada pels diferents grups municipals va ser rebuda per 
l’Ajuntament i es va procedir a donar compte al plenari de la Corporació, pel seu 
coneixement, sense que la seva recepció i presa de coneixement per part del Ple 



 
 
 
 

 
 pàg 43
   
 
 
 
 

de la Corporació comportés una declaració de la seva suficiència, ni de la seva 
correcció, sinó simplement un assabentat; restant pendent de realitzar la 
fiscalització de la gestió i aplicació de les assignacions percebudes pels grups 
municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2020, va adoptar acord 
en el que, entre d’altres coses s’estableix el següent: 
 
“SEGON.- ESTABLIR un termini de quatre mesos, comptats des de l’1 de 
setembre de 2020 per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, 
en el seu cas esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents 
grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes 
durant el mandat 2015-2019. Aquestes tasques seran realitzades per funcionaris 
o funcionàries municipals que designi l’Alcaldia. 
  
Un cop concloses les taques de comprovació, revisió i esmena abans indicades, 
es remetran els expedients a la Intervenció de la corporació que emetrà un 
Informe sobre l’adequació de les despeses dels grups polítics a les 
determinacions del Codi de bon govern, en la seva redacció aprovada en data 
16 de març de 2016, així com al previst en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de les justificacions aportades 
i, en el seu cas, acordarà el reintegrament dels imports no justificats.” 
Realitzades les tasques de comprovació, revisió i esmena de les aportacions 
efectuades al Grup Municipal CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 
(C’s) i vist l’informe emès per la Secretaria així com l’informe de control financer 
de la Intervenció. 
 
En virtut del que s’ha exposat i en compliment del Codi de bon govern, punt vuitè 
referent a les “Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als Grups” 
així com a l’acord SEGON adoptat en sessió plenària de 27 de juliol de 2020. 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu presentat pel grup polític municipal 
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s) per al mandat 2015-2019, per 
import de 50.207,98 euros.  
 
SEGON.- Iniciar els tràmits per tal de procedir al retorn dels 26,10 € euros en 
favor del Grup Municipal CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s). 
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TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Julio Roldán Moreno en qualitat de portaveu 
del grup polític municipal CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s)  
mandat 2015-2019. 
 
 
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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
COMPTE JUSTIFICATIU PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 
REPUBLICANA-GENT PER ESPLUGUES (ERC), PER AL MANDAT 2015-2019. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les assignacions als grups polítics per part de les corporacions de caràcter local 
es troben previstes a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Ple de la 
corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al 
pressupost anual de la corporació, que no es pot destinar al pagament de 
remuneracions de personal de cap tipus al servei de la mateixa corporació local 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Així mateix, l’esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar 
una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició 
del Ple de la corporació quan aquest ho requereixi. Per tant, el retiment dels 
comptes ha de fer-se davant de l’òrgan de màxima representació de la 
corporació. 
 
En la mateixa línia, l’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (TRLMRLC), fa 
referència a aquest caràcter d’assignacions finalistes que han de destinar-se 
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exclusivament a finançar el funcionament dels grups polítics, perquè puguin 
desenvolupar les seves tasques. 
 
De conformitat amb les disposicions legals indicades, el Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va aprovar  en sessió de data 15 de juliol de 2015 va 
acordar el règim de assignacions per al funcionament dels grups municipals. 
Aquest règim es va mantenir inalterat durat la totalitat del mandat 2015-2019. 
 
En sessió plenària de data 16 de març de 2016 es va procedir a l’aprovació, per  
unanimitat de la totalitat de membres de la corporació, del Codi de bon govern 
que contempla al punt Vuitè del Codi les “Mesures de Bon Govern en la gestió 
de les assignacions als Grups Municipals”, amb el següent contingut: 
 
“a) El ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les 
assignacions que es realitzaran als Grups municipals per a l’atenció de les seves 
despeses de funcionament, en la mesura que ho permeti la capacitat econòmica 
de l’Ajuntament i amb els límits que estableixin la normativa de règim local i, en 
el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.  
b) Les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 
municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altre finalitat que resulti 
prohibida per la normativa aplicable.  
c) Els Grups municipals portaran una comptabilitat específica de les 
assignacions percebudes i identificaran a la persona membre del grup 
responsable de la seva confecció.  
d) La comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses 
realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la 
Corporació durant el mes de febrer de l’any següent a l’exercici pressupostari de 
que es tracti. També s’aportarà la comptabilitat confeccionada i la documentació 
justificativa corresponent quan es produeixi la dissolució o extinció d’un grup 
polític municipal i quan es produeixin modificacions en la seva composició.  
En aquests casos, l’aportació de la comptabilitat s’ha de realitzar en el termini de 
dos mesos comptats des de la data en que concorri alguna de les circumstàncies 
indicades.  
e) La fiscalització de la comptabilitat dels grups municipals serà realitzada pels 
òrgans que determini la legislació vigent.  
f) Conjuntament amb la comptabilitat els grups municipals aportaran un full resum 
de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, d’ingressos i 
de despeses. Aquest full resum es farà públic mitjançant el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Seu Electrònica municipal.  
g) Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels 
grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan 
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plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la 
liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l’Ajuntament que no 
hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les 
arques públiques.  
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent.  
h) Les persones membres de cada grup municipal són responsables solidàries 
del compliment de les obligacions derivades de l’aplicació de les disposicions 
anteriors. La responsabilitat de la presentació davant el Ple de la Corporació del 
conjunt de documentació que s’especifica en els apartats anteriors serà 
assumida per la persona portaveu del grup municipal corresponent. 
El conjunt de les disposicions contingudes en aquest apartat s’integrarà 
anualment en les Bases d’execució del pressupost de la corporació per a cada 
anualitat i serà sotmès a la tramitació i aprovació pròpia del Pressupost de la 
Corporació.” 
 
Des de l’aprovació del Codi de bon govern, els grups municipals han anat 
aportant, en diferent mesura, la documentació establerta al Codi. 
 
La documentació aportada pels diferents grups municipals va ser rebuda per 
l’Ajuntament i es va procedir a donar compte al plenari de la Corporació, pel seu 
coneixement, sense que la seva recepció i presa de coneixement per part del Ple 
de la Corporació comportés una declaració de la seva suficiència, ni de la seva 
correcció, sinó simplement un assabentat; restant pendent de realitzar la 
fiscalització de la gestió i aplicació de les assignacions percebudes pels grups 
municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2020, va adoptar acord 
en el que, entre d’altres coses s’estableix el següent: 
 
“SEGON.- ESTABLIR un termini de quatre mesos, comptats des de l’1 de 
setembre de 2020 per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, 
en el seu cas esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents 
grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes 
durant el mandat 2015-2019. Aquestes tasques seran realitzades per funcionaris 
o funcionàries municipals que designi l’Alcaldia. 
  
Un cop concloses les taques de comprovació, revisió i esmena abans indicades, 
es remetran els expedients a la Intervenció de la corporació que emetrà un 
Informe sobre l’adequació de les despeses dels grups polítics a les 
determinacions del Codi de bon govern, en la seva redacció aprovada en data 
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16 de març de 2016, així com al previst en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de les justificacions aportades 
i, en el seu cas, acordarà el reintegrament dels imports no justificats.” 
Realitzades les tasques de comprovació, revisió i esmena de les aportacions 
efectuades al GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA-GENT PER 
ESPLUGUES  (ERC) i vist l’informe emès per la Secretaria així com l’informe de 
control financer de la Intervenció. 
 
En virtut del que s’ha exposat i en compliment del Codi de bon govern, punt vuitè 
referent a les “Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als Grups” 
així com a l’acord SEGON adoptat en sessió plenària de 27 de juliol de 2020. 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu presentat pel GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA REPUBLICANA-GENT PER ESPLUGUES  (ERC) per al mandat 
2015-2019, per import de 66.928 euros. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Oriol Torras i Planas en qualitat de 
portaveu del GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA-GENT PER 
ESPLUGUES  (ERC) mandat 2015-2019. 
 
 
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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
COMPTE JUSTIFICATIU PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT 
POPULAR (PP), PER AL MANDAT 2015-2019. 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les assignacions als grups polítics per part de les corporacions de caràcter local 
es troben previstes a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Ple de la 
corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al 
pressupost anual de la corporació, que no es pot destinar al pagament de 
remuneracions de personal de cap tipus al servei de la mateixa corporació local 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Així mateix, l’esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar 
una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició 
del Ple de la corporació quan aquest ho requereixi. Per tant, el retiment dels 
comptes ha de fer-se davant de l’òrgan de màxima representació de la 
corporació. 
 
En la mateixa línia, l’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (TRLMRLC), fa 
referència a aquest caràcter d’assignacions finalistes que han de destinar-se 
exclusivament a finançar el funcionament dels grups polítics, perquè puguin 
desenvolupar les seves tasques. 
 
De conformitat amb les disposicions legals indicades, el Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va aprovar  en sessió de data 15 de juliol de 2015 va 
acordar el règim de assignacions per al funcionament dels grups municipals. 
Aquest règim es va mantenir inalterat durat la totalitat del mandat 2015-2019. 
 
En sessió plenària de data 16 de març de 2016 es va procedir a l’aprovació, per  
unanimitat de la totalitat de membres de la corporació, del Codi de bon govern 
que contempla al punt Vuitè del Codi les “Mesures de Bon Govern en la gestió 
de les assignacions als Grups Municipals”, amb el següent contingut: 
 
“a) El ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les 
assignacions que es realitzaran als Grups municipals per a l’atenció de les seves 
despeses de funcionament, en la mesura que ho permeti la capacitat econòmica 
de l’Ajuntament i amb els límits que estableixin la normativa de règim local i, en 
el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.  
b) Les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 
municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altre finalitat que resulti 
prohibida per la normativa aplicable.  
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c) Els Grups municipals portaran una comptabilitat específica de les 
assignacions percebudes i identificaran a la persona membre del grup 
responsable de la seva confecció.  
d) La comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses 
realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la 
Corporació durant el mes de febrer de l’any següent a l’exercici pressupostari de 
que es tracti. També s’aportarà la comptabilitat confeccionada i la documentació 
justificativa corresponent quan es produeixi la dissolució o extinció d’un grup 
polític municipal i quan es produeixin modificacions en la seva composició.  
En aquests casos, l’aportació de la comptabilitat s’ha de realitzar en el termini de 
dos mesos comptats des de la data en que concorri alguna de les circumstàncies 
indicades.  
e) La fiscalització de la comptabilitat dels grups municipals serà realitzada pels 
òrgans que determini la legislació vigent.  
f) Conjuntament amb la comptabilitat els grups municipals aportaran un full resum 
de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, d’ingressos i 
de despeses. Aquest full resum es farà públic mitjançant el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Seu Electrònica municipal.  
g) Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels 
grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan 
plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la 
liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l’Ajuntament que no 
hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les 
arques públiques.  
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent.  
h) Les persones membres de cada grup municipal són responsables solidàries 
del compliment de les obligacions derivades de l’aplicació de les disposicions 
anteriors. La responsabilitat de la presentació davant el Ple de la Corporació del 
conjunt de documentació que s’especifica en els apartats anteriors serà 
assumida per la persona portaveu del grup municipal corresponent. 
El conjunt de les disposicions contingudes en aquest apartat s’integrarà 
anualment en les Bases d’execució del pressupost de la corporació per a cada 
anualitat i serà sotmès a la tramitació i aprovació pròpia del Pressupost de la 
Corporació.” 
 
Des de l’aprovació del Codi de bon govern, els grups municipals han anat 
aportant, en diferent mesura, la documentació establerta al Codi. 
 
La documentació aportada pels diferents grups municipals va ser rebuda per 
l’Ajuntament i es va procedir a donar compte al plenari de la Corporació, pel seu 
coneixement, sense que la seva recepció i presa de coneixement per part del Ple 
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de la Corporació comportés una declaració de la seva suficiència, ni de la seva 
correcció, sinó simplement un assabentat; restant pendent de realitzar la 
fiscalització de la gestió i aplicació de les assignacions percebudes pels grups 
municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2020, va adoptar acord 
en el que, entre d’altres coses s’estableix el següent: 
 
“SEGON.- ESTABLIR un termini de quatre mesos, comptats des de l’1 de 
setembre de 2020 per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, 
en el seu cas esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents 
grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes 
durant el mandat 2015-2019. Aquestes tasques seran realitzades per funcionaris 
o funcionàries municipals que designi l’Alcaldia. 
  
Un cop concloses les taques de comprovació, revisió i esmena abans indicades, 
es remetran els expedients a la Intervenció de la corporació que emetrà un 
Informe sobre l’adequació de les despeses dels grups polítics a les 
determinacions del Codi de bon govern, en la seva redacció aprovada en data 
16 de març de 2016, així com al previst en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de les justificacions aportades 
i, en el seu cas, acordarà el reintegrament dels imports no justificats.” 
Realitzades les tasques de comprovació, revisió i esmena de les aportacions 
efectuades al Grup Municipal PARTIT POPULAR. 
Vist l’informe emès per la Secretaria així com l’informe de control financer de la 
Intervenció. 
 
En virtut del que s’ha exposat i en compliment del Codi de bon govern, punt vuitè 
referent a les “Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als Grups” 
així com a l’acord SEGON adoptat en sessió plenària de 27 de juliol de 2020. 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu presentat pel grup polític municipal 
PARTIT POPULAR per al mandat 2015-2019, per import de 66.928 euros. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Marcos Sánchez Siles en qualitat de 
portaveu del Grup Municipal Partit Popular per al mandat 2015-2019. 
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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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
COMPTE JUSTIFICATIU PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER 
CATALUNYA-VERDS-MOVIMENT D’ESQUERRES ALTERNATIVA SOCIALISTA-
ENTESA (ICV-ME-AS CAT-E), PER AL MANDAT 2015-2019, AMB REQUERIMENT 
DEL REINTEGRAMENT DE L’IMPORT NO JUSTIFICAT. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les assignacions als grups polítics per part de les corporacions de caràcter local 
es troben previstes a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Ple de la 
corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al 
pressupost anual de la corporació, que no es pot destinar al pagament de 
remuneracions de personal de cap tipus al servei de la mateixa corporació local 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Així mateix, l’esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar 
una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició 
del Ple de la corporació quan aquest ho requereixi. Per tant, el retiment dels 
comptes ha de fer-se davant de l’òrgan de màxima representació de la 
corporació. 
 
En la mateixa línia, l’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (TRLMRLC), fa 
referència a aquest caràcter d’assignacions finalistes que han de destinar-se 
exclusivament a finançar el funcionament dels grups polítics, perquè puguin 
desenvolupar les seves tasques. 
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De conformitat amb les disposicions legals indicades, el Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va aprovar en sessió de data 15 de juliol de 2015 el 
règim de assignacions per al funcionament dels grups municipals. Aquest règim 
es va mantenir inalterat durat la totalitat del mandat 2015-2019. 
 
En sessió plenària de data 16 de març de 2016 es va procedir a l’aprovació, per 
unanimitat de la totalitat de membres de la corporació, del Codi de bon govern 
que contempla al punt Vuitè del Codi les “Mesures de Bon Govern en la gestió 
de les assignacions als Grups Municipals”, amb el següent contingut: 
 
“a) El ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les 
assignacions que es realitzaran als Grups municipals per a l’atenció de les seves 
despeses de funcionament, en la mesura que ho permeti la capacitat econòmica 
de l’Ajuntament i amb els límits que estableixin la normativa de règim local i, en 
el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 
b) Les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 
municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altre finalitat que resulti 
prohibida per la normativa aplicable. 
c) Els Grups municipals portaran una comptabilitat específica de les 
assignacions percebudes i identificaran a la persona membre del grup 
responsable de la seva confecció. 
d) La comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses 
realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la 
Corporació durant el mes de febrer de l’any següent a l’exercici pressupostari de 
que es tracti. També s’aportarà la comptabilitat confeccionada i la documentació 
justificativa corresponent quan es produeixi la dissolució o extinció d’un grup 
polític municipal i quan es produeixin modificacions en la seva composició. 
En aquests casos, l’aportació de la comptabilitat s’ha de realitzar en el termini de 
dos mesos comptats des de la data en que concorri alguna de les circumstàncies 
indicades. 
e) La fiscalització de la comptabilitat dels grups municipals serà realitzada pels 
òrgans que determini la legislació vigent. 
f) Conjuntament amb la comptabilitat els grups municipals aportaran un full 
resum de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, 
d’ingressos i de despeses. Aquest full resum es farà públic mitjançant el Portal 
de Transparència de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Seu Electrònica municipal. 
g) Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels 
grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan 
plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la 
liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l’Ajuntament que no 



 
 
 
 

 
 pàg 53
   
 
 
 
 

hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les 
arques públiques. 
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent. 
h) Les persones membres de cada grup municipal són responsables solidàries 
del compliment de les obligacions derivades de l’aplicació de les disposicions 
anteriors. La responsabilitat de la presentació davant el Ple de la Corporació del 
conjunt de documentació que s’especifica en els apartats anteriors serà 
assumida per la persona portaveu del grup municipal corresponent. 
El conjunt de les disposicions contingudes en aquest apartat s’integrarà 
anualment en les Bases d’execució del pressupost de la corporació per a cada 
anualitat i serà sotmès a la tramitació i aprovació pròpia del Pressupost de la 
Corporació.” 
 
Des de l’aprovació del Codi de bon govern, els grups municipals han anat 
aportant, en diferent mesura, la documentació establerta al Codi. 
 
La documentació aportada pels diferents grups municipals va ser rebuda per 
l’Ajuntament i es va procedir a donar compte al plenari de la Corporació, pel seu 
coneixement, sense que la seva recepció i presa de coneixement per part del Ple 
de la Corporació comportés una declaració de la seva suficiència, ni de la seva 
correcció, sinó simplement un assabentat; restant pendent de realitzar la 
fiscalització de la gestió i aplicació de les assignacions percebudes pels grups 
municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2020, va adoptar acord 
en el que, entre d’altres coses s’estableix el següent: 
 
“SEGON.- ESTABLIR un termini de quatre mesos, comptats des de l’1 de 
setembre de 2020 per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, 
en el seu cas esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents 
grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes 
durant el mandat 2015-2019. Aquestes tasques seran realitzades per funcionaris 
o funcionàries municipals que designi l’Alcaldia. 
 
Un cop concloses les taques de comprovació, revisió i esmena abans indicades, 
es remetran els expedients a la Intervenció de la corporació que emetrà un 
Informe sobre l’adequació de les despeses dels grups polítics a les 
determinacions del Codi de bon govern, en la seva redacció aprovada en data 
16 de març de 2016, així com al previst en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
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Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de les justificacions aportades 
i, en el seu cas, acordarà el reintegrament dels imports no justificats.” 
 
Realitzades les tasques de comprovació, revisió i esmena de les aportacions 
efectuades al Grup Municipal AL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER 
CATALUNYA-VERDS-MOVIMENT D’ESQUERRES-ALTERNATIVA 
SOCIALISTA-ENTESA (ICV-ME-AS CAT-E). 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria així com l’informe de control financer de la 
Intervenció. 
 
En virtut del que s’ha exposat i en compliment del Codi de bon govern, punt vuitè 
referent a les “Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als 
Grups” així com a l’acord SEGON adoptat en sessió plenària de 27 de juliol de 
2020. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu presentat pel GRUP MUNICIPAL 
INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS- MOVIMENT D’ESQUERRES- 
ALTERNATIVA SOCIALISTA - ENTESA  (ICV-ME-AS  CAT-E)  pel  mandat 
2015-2019 per import de 40.979,32 euros. 
 
SEGON.- CONSIDERAR que l’import de 25.251,68 € del total de 66.231,00 € 
aportats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al Grup Municipal Iniciativa 
per Catalunya-Verds-Moviment d’Esquerres-Alternativa Socialista-Entesa (ICV- 
ME-AS CAT-E) , durant el mandat 2015-2019, en concepte d’assignacions al 
funcionament del grup municipal, no ha estat degudament justificat. 
 
TERCER.- ATORGAR a les persones membre del GRUP MUNICIPAL 
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-MOVIMENT D’ESQUERRES- 
ALTERNATIVA SOCIALISTA-ENTESA (ICV-ME-AS CAT-E) durant el mandat 
2015-2019, un termini d’audiència quinze dies hàbils, comptats des de la 
recepció de la notificació de la present resolució, als efectes de que puguin 
comparèixer a l’expedient i efectuar les manifestacions i/o alꞏlegacions que 
estimin oportunes i/o aportar la documentació justificativa que estimin adient. 
 
QUART.- Conclòs el termini d’audiència atorgat es procedirà a resoldre les 
manifestacions i/o alꞏlegacions que s’hagin aportat i/o valorar la documentació 
justificativa que hagi aportat i a requerir de les persones integrants del grup 
municipal el reintegrament de les quanties que no hagin estat degudament 
justificades. 
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CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones integrants del GRUP 
MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-MOVIMENT 
D’ESQUERRES-ALTERNATIVA SOCIALISTA-ENTESA (ICV-ME-AS CAT-E). 
 
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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-U.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DEL COMPTE JUSTIFICATIU PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) / PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU DE 
CATALUNYA (PDECAT), PER AL MANDAT 2015-2019. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les assignacions als grups polítics per part de les corporacions de caràcter local 
es troben previstes a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Ple de la 
corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al 
pressupost anual de la corporació, que no es pot destinar al pagament de 
remuneracions de personal de cap tipus al servei de la mateixa corporació local 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Així mateix, l’esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar 
una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició 
del Ple de la corporació quan aquest ho requereixi. Per tant, el retiment dels 
comptes ha de fer-se davant de l’òrgan de màxima representació de la 
corporació. 
 
En la mateixa línia, l’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (TRLMRLC), fa 
referència a aquest caràcter d’assignacions finalistes que han de destinar-se 
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exclusivament a finançar el funcionament dels grups polítics, perquè puguin 
desenvolupar les seves tasques. 
 
De conformitat amb les disposicions legals indicades, el Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va aprovar  en sessió de data 15 de juliol de 2015 el 
règim de assignacions per al funcionament dels grups municipals. Aquest règim 
es va mantenir inalterat durat la totalitat del mandat 2015-2019. 
 
En sessió plenària de data 16 de març de 2016 es va procedir a l’aprovació, per  
unanimitat de la totalitat de membres de la corporació, del Codi de bon govern 
que contempla al punt Vuitè del Codi les “Mesures de Bon Govern en la gestió 
de les assignacions als Grups Municipals”, amb el següent contingut: 
 
“a) El ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les 
assignacions que es realitzaran als Grups municipals per a l’atenció de les seves 
despeses de funcionament, en la mesura que ho permeti la capacitat econòmica 
de l’Ajuntament i amb els límits que estableixin la normativa de règim local i, en 
el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.  
b) Les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 
municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altre finalitat que resulti 
prohibida per la normativa aplicable.  
c) Els Grups municipals portaran una comptabilitat específica de les 
assignacions percebudes i identificaran a la persona membre del grup 
responsable de la seva confecció.  
d) La comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses 
realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la 
Corporació durant el mes de febrer de l’any següent a l’exercici pressupostari de 
que es tracti. També s’aportarà la comptabilitat confeccionada i la documentació 
justificativa corresponent quan es produeixi la dissolució o extinció d’un grup 
polític municipal i quan es produeixin modificacions en la seva composició.  
En aquests casos, l’aportació de la comptabilitat s’ha de realitzar en el termini de 
dos mesos comptats des de la data en que concorri alguna de les circumstàncies 
indicades.  
e) La fiscalització de la comptabilitat dels grups municipals serà realitzada pels 
òrgans que determini la legislació vigent.  
f) Conjuntament amb la comptabilitat els grups municipals aportaran un full resum 
de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, d’ingressos i 
de despeses. Aquest full resum es farà públic mitjançant el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Seu Electrònica municipal.  
g) Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels 
grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan 
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plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la 
liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l’Ajuntament que no 
hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les 
arques públiques.  
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent.  
h) Les persones membres de cada grup municipal són responsables solidàries 
del compliment de les obligacions derivades de l’aplicació de les disposicions 
anteriors. La responsabilitat de la presentació davant el Ple de la Corporació del 
conjunt de documentació que s’especifica en els apartats anteriors serà 
assumida per la persona portaveu del grup municipal corresponent. 
El conjunt de les disposicions contingudes en aquest apartat s’integrarà 
anualment en les Bases d’execució del pressupost de la corporació per a cada 
anualitat i serà sotmès a la tramitació i aprovació pròpia del Pressupost de la 
Corporació.” 
 
Des de l’aprovació del Codi de bon govern, els grups municipals han anat 
aportant, en diferent mesura, la documentació establerta al Codi. 
 
La documentació aportada pels diferents grups municipals va ser rebuda per 
l’Ajuntament i es va procedir a donar compte al plenari de la Corporació, pel seu 
coneixement, sense que la seva recepció i presa de coneixement per part del Ple 
de la Corporació comportés una declaració de la seva suficiència, ni de la seva 
correcció, sinó simplement un assabentat; restant pendent de realitzar la 
fiscalització de la gestió i aplicació de les assignacions percebudes pels grups 
municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2020, va adoptar acord 
en el que, entre d’altres coses s’estableix el següent: 
 
“SEGON.- ESTABLIR un termini de quatre mesos, comptats des de l’1 de 
setembre de 2020 per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, 
en el seu cas esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents 
grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes 
durant el mandat 2015-2019. Aquestes tasques seran realitzades per funcionaris 
o funcionàries municipals que designi l’Alcaldia. 
  
Un cop concloses les taques de comprovació, revisió i esmena abans indicades, 
es remetran els expedients a la Intervenció de la corporació que emetrà un 
Informe sobre l’adequació de les despeses dels grups polítics a les 
determinacions del Codi de bon govern, en la seva redacció aprovada en data 
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16 de març de 2016, així com al previst en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de les justificacions aportades 
i, en el seu cas, acordarà el reintegrament dels imports no justificats.” 
 
Realitzades les tasques de comprovació, revisió i esmena de les aportacions 
efectuades al GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA I UNIO (CIU)//PARTIT 
DEMÒCRATA EUROPEU DE CATALUNYA (PDeCAT) i vist l’informe emès per 
la Secretaria així com l’informe de control financer de la Intervenció. 
 
En virtut del que s’ha exposat i en compliment del Codi de bon govern, punt vuitè 
referent a les “Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als Grups” 
així com a l’acord SEGON adoptat en sessió plenària de 27 de juliol de 2020. 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu presentat pel grup polític municipal 
CONVERGENCIA I UNIO (CIU)//PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU DE 
CATALUNYA (PDeCAT) per al mandat 2015-2019, per import de 63.674,02 
euros. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Santiago Siquier i Fadó en qualitat de 
portaveu del grup polític municipal CONVERGENCIA I UNIO (CIU)//PARTIT 
DEMÒCRATA EUROPEU DE CATALUNYA (PDeCAT) per al mandat 2015-
2019. 
 
 
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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
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ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DEL COMPTE JUSTIFICATIU PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), PER AL MANDAT 2015-2019, 
AMB REQUERIMENT DEL REINTEGRAMENT DE L’IMPORT NO 
JUSTIFICAT. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les assignacions als grups polítics per part de les corporacions de caràcter local 
es troben previstes a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Ple de la 
corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al 
pressupost anual de la corporació, que no es pot destinar al pagament de 
remuneracions de personal de cap tipus al servei de la mateixa corporació local 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Així mateix, l’esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar 
una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició 
del Ple de la corporació quan aquest ho requereixi. Per tant, el retiment dels 
comptes ha de fer-se davant de l’òrgan de màxima representació de la 
corporació. 
 
En la mateixa línia, l’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (TRLMRLC), fa 
referència a aquest caràcter d’assignacions finalistes que han de destinar-se 
exclusivament a finançar el funcionament dels grups polítics, perquè puguin 
desenvolupar les seves tasques. 
 
De conformitat amb les disposicions legals indicades, el Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va aprovar en sessió de data 15 de juliol de 2015 el 
règim de assignacions per al funcionament dels grups municipals. Aquest règim 
es va mantenir inalterat durat la totalitat del mandat 2015-2019. 
 
En sessió plenària de data 16 de març de 2016 es va procedir a l’aprovació, per 
unanimitat de la totalitat de membres de la corporació, del Codi de bon govern 
que contempla al punt Vuitè del Codi les “Mesures de Bon Govern en la gestió 
de les assignacions als Grups Municipals”, amb el següent contingut: 
 
“a) El ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les 
assignacions que es realitzaran als Grups municipals per a l’atenció de les seves 
despeses de funcionament, en la mesura que ho permeti la capacitat econòmica 
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de l’Ajuntament i amb els límits que estableixin la normativa de règim local i, en 
el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 
b) Les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 
municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altre finalitat que resulti 
prohibida per la normativa aplicable. 
c) Els   Grups   municipals   portaran   una   comptabilitat   específica   de   les 
assignacions percebudes i identificaran a la persona membre del grup 
responsable de la seva confecció. 
b) La comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses 
realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la 
Corporació durant el mes de febrer de l’any següent a l’exercici pressupostari de 
que es tracti. També s’aportarà la comptabilitat confeccionada i la documentació 
justificativa corresponent quan es produeixi la dissolució o extinció d’un grup 
polític municipal i quan es produeixin modificacions en la seva composició. 
En aquests casos, l’aportació de la comptabilitat s’ha de realitzar en el termini de 
dos mesos comptats des de la data en que concorri alguna de les circumstàncies 
indicades. 
c) La fiscalització de la comptabilitat dels grups municipals serà realitzada pels 
òrgans que determini la legislació vigent. 
d) Conjuntament amb la comptabilitat els grups municipals aportaran un full 
resum de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, 
d’ingressos i de despeses. Aquest full resum es farà públic mitjançant el Portal 
de Transparència de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Seu Electrònica municipal. 
e) Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels 
grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan 
plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la 
liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l’Ajuntament que no 
hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les 
arques públiques. 
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent. 
f) Les persones membres de cada grup municipal són responsables solidàries 
del compliment de les obligacions derivades de l’aplicació de les disposicions 
anteriors. La responsabilitat de la presentació davant el Ple de la Corporació del 
conjunt de documentació que s’especifica en els apartats anteriors serà 
assumida per la persona portaveu del grup municipal corresponent. 
El conjunt de les disposicions contingudes en aquest apartat s’integrarà 
anualment en les Bases d’execució del pressupost de la corporació per a cada 
anualitat i serà sotmès a la tramitació i aprovació pròpia del Pressupost de la 
Corporació.” 
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Des de l’aprovació del Codi de bon govern, els grups municipals han anat 
aportant, en diferent mesura, la documentació establerta al Codi. 
 
La documentació aportada pels diferents grups municipals va ser rebuda per 
l’Ajuntament i es va procedir a donar compte al plenari de la Corporació, pel seu 
coneixement, sense que la seva recepció i presa de coneixement per part del Ple 
de la Corporació comportés una declaració de la seva suficiència, ni de la seva 
correcció, sinó simplement un assabentat; restant pendent de realitzar la 
fiscalització de la gestió i aplicació de les assignacions percebudes pels grups 
municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2020, va adoptar acord 
en el que, entre d’altres coses s’estableix el següent: 
 
“SEGON.- ESTABLIR un termini de quatre mesos, comptats des de l’1 de 
setembre de 2020 per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, 
en el seu cas esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents 
grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes 
durant el mandat 2015-2019. Aquestes tasques seran realitzades per funcionaris 
o funcionàries municipals que designi l’Alcaldia. 
 
Un cop concloses les taques de comprovació, revisió i esmena abans indicades, 
es remetran els expedients a la Intervenció de la corporació que emetrà un 
Informe sobre l’adequació de les despeses dels grups polítics a les 
determinacions del Codi de bon govern, en la seva redacció aprovada en data 
16 de març de 2016, així com al previst en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de les justificacions aportades 
i, en el seu cas, acordarà el reintegrament dels imports no justificats.” 
 
Realitzades les tasques de comprovació, revisió i esmena de les aportacions 
efectuades al Grup Municipal AL GRUP MUNICIPAL DE CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR (CUP). 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria així com l’informe de control financer de la 
Intervenció. 
 
En virtut del que s’ha exposat i en compliment del Codi de bon govern, punt vuitè 
referent a les “Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als 
Grups” així com a l’acord SEGON adoptat en sessió plenària de 27 de juliol de 
2020. 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu presentat pel GRUP MUNICIPAL DE 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) del mandat 2015-2019 per import 
de 24.365,26 €. 
 
SEGON.- CONSIDERAR que l’import de 23.495,41 € del total de 47.860,67 € 
aportats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al GRUP MUNICIPAL DE 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP), durant el mandat 2015-2019, en 
concepte d’assignacions al funcionament del grup municipal, no ha estat 
degudament justificat. 
 
TERCER.- CONTINUAR amb la tramitació de l’expedient incoat per la Junta de 
Govern Local, en data 27 de novembre de 2020, i pel qual s’iniciava l’expedient 
de reintegrament d’aportacions efectuades per l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat al Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, durant el mandat 
2015-2019, en concepte d’assignacions al funcionament del grup municipal, no 
justificades. 
 
QUART.- ATORGAR a la regidora i portaveu del Grup Municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular del durant el mandat 2015-2019, un termini 
d’audiència quinze dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació de 
la present resolució, als efectes de que puguin comparèixer a l’expedient i 
efectuar les manifestacions i/o alꞏlegacions que estimin oportunes i/o aportar la 
documentació justificativa que estimin adient. 
 
CINQUÈ.- Conclòs el termini d’audiència atorgat es procedirà a resoldre les 
manifestacions i/o alꞏlegacions que s’hagin aportat i/o valorar la documentació 
justificativa que hagi aportat i a requerir de la persona integrant del grup 
municipal el reintegrament de les quanties que no hagin estat degudament 
justificades. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Sra. Anna Coll Zabala en qualitat regidora i 
portaveu del GRUP MUNICIPAL DE CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 
(CUP). 
 
 
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 
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Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DEL COMPTE JUSTIFICATIU PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL 
CANVIEM ESPLUGUES (CE), PER AL MANDAT 2015-2019. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les assignacions als grups polítics per part de les corporacions de caràcter local 
es troben previstes a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Ple de la 
corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al 
pressupost anual de la corporació, que no es pot destinar al pagament de 
remuneracions de personal de cap tipus al servei de la mateixa corporació local 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Així mateix, l’esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar 
una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició 
del Ple de la corporació quan aquest ho requereixi. Per tant, el retiment dels 
comptes ha de fer-se davant de l’òrgan de màxima representació de la 
corporació. 
 
En la mateixa línia, l’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (TRLMRLC), fa 
referència a aquest caràcter d’assignacions finalistes que han de destinar-se 
exclusivament a finançar el funcionament dels grups polítics, perquè puguin 
desenvolupar les seves tasques. 
 
De conformitat amb les disposicions legals indicades, el Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va aprovar en sessió de data 15 de juliol de 2015 el 
règim de assignacions per al funcionament dels grups municipals. Aquest règim 
es va mantenir inalterat durat la totalitat del mandat 2015-2019. 
 
En sessió plenària de data 16 de març de 2016 es va procedir a l’aprovació, per  
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unanimitat de la totalitat de membres de la corporació, del Codi de bon govern 
que contempla al punt Vuitè del Codi les “Mesures de Bon Govern en la gestió 
de les assignacions als Grups Municipals”, amb el següent contingut: 
 
“a) El ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les 
assignacions que es realitzaran als Grups municipals per a l’atenció de les seves 
despeses de funcionament, en la mesura que ho permeti la capacitat econòmica 
de l’Ajuntament i amb els límits que estableixin la normativa de règim local i, en 
el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.  
b) Les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 
municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altre finalitat que resulti 
prohibida per la normativa aplicable.  
c) Els Grups municipals portaran una comptabilitat específica de les 
assignacions percebudes i identificaran a la persona membre del grup 
responsable de la seva confecció.  
d) La comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses 
realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la 
Corporació durant el mes de febrer de l’any següent a l’exercici pressupostari de 
que es tracti. També s’aportarà la comptabilitat confeccionada i la documentació 
justificativa corresponent quan es produeixi la dissolució o extinció d’un grup 
polític municipal i quan es produeixin modificacions en la seva composició.  
En aquests casos, l’aportació de la comptabilitat s’ha de realitzar en el termini de 
dos mesos comptats des de la data en que concorri alguna de les circumstàncies 
indicades.  
e) La fiscalització de la comptabilitat dels grups municipals serà realitzada pels 
òrgans que determini la legislació vigent.  
f) Conjuntament amb la comptabilitat els grups municipals aportaran un full resum 
de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, d’ingressos i 
de despeses. Aquest full resum es farà públic mitjançant el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Seu Electrònica municipal.  
g) Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels 
grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan 
plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la 
liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l’Ajuntament que no 
hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les 
arques públiques.  
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent.  
h) Les persones membres de cada grup municipal són responsables solidàries 
del compliment de les obligacions derivades de l’aplicació de les disposicions 



 
 
 
 

 
 pàg 65
   
 
 
 
 

anteriors. La responsabilitat de la presentació davant el Ple de la Corporació del 
conjunt de documentació que s’especifica en els apartats anteriors serà 
assumida per la persona portaveu del grup municipal corresponent. 
El conjunt de les disposicions contingudes en aquest apartat s’integrarà 
anualment en les Bases d’execució del pressupost de la corporació per a cada 
anualitat i serà sotmès a la tramitació i aprovació pròpia del Pressupost de la 
Corporació.” 
 
Des de l’aprovació del Codi de bon govern, els grups municipals han anat 
aportant, en diferent mesura, la documentació establerta al Codi. 
 
La documentació aportada pels diferents grups municipals va ser rebuda per 
l’Ajuntament i es va procedir a donar compte al plenari de la Corporació, pel seu 
coneixement, sense que la seva recepció i presa de coneixement per part del Ple 
de la Corporació comportés una declaració de la seva suficiència, ni de la seva 
correcció, sinó simplement un assabentat; restant pendent de realitzar la 
fiscalització de la gestió i aplicació de les assignacions percebudes pels grups 
municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de juliol de 2020, va adoptar acord 
en el que, entre d’altres coses s’estableix el següent: 
 
“SEGON.- ESTABLIR un termini de quatre mesos, comptats des de l’1 de 
setembre de 2020 per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, 
en el seu cas esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents 
grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes 
durant el mandat 2015-2019. Aquestes tasques seran realitzades per funcionaris 
o funcionàries municipals que designi l’Alcaldia. 
  
Un cop concloses les taques de comprovació, revisió i esmena abans indicades, 
es remetran els expedients a la Intervenció de la corporació que emetrà un 
Informe sobre l’adequació de les despeses dels grups polítics a les 
determinacions del Codi de bon govern, en la seva redacció aprovada en data 
16 de març de 2016, així com al previst en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de les justificacions aportades 
i, en el seu cas, acordarà el reintegrament dels imports no justificats.” 
 
Realitzades les tasques de comprovació, revisió i esmena de les aportacions 
efectuades al CANVIEM ESPLUGUES i vist l’informe emès per la Secretaria així 
com l’informe de control financer de la Intervenció. 
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En virtut del que s’ha exposat i en compliment del Codi de bon govern, punt vuitè 
referent a les “Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als Grups” 
així com a l’acord SEGON adoptat en sessió plenària de 27 de juliol de 2020. 
 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR el compte justificatiu presentat pel grup polític municipal 
CANVIEM ESPLUGUES per al mandat 2015-2019, per import de 48.890,67 
euros. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Julian Carrasco González en qualitat de 
portaveu del grup polític municipal CANVIEM ESPLUGUES per al mandat 2015-
2019. 
 
 
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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA 
SIGNATURA DEL CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ESPAIS DE 
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
1.- Antecedents.- 
 
Amb data 15 de desembre de 2021, el Ple de l’ajuntament d’Esplugues, en sessió 
ordinària , va aprovar per unanimitat la proposta del dictamen on es solꞏlicitava 
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l’adhesió de l’ajuntament d’Esplugues a la Xarxa d’Espais de Memòria 
Democràtica de Catalunya, amb el vincle de Secció incorporant l’espai de la 
bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir, d’ acord amb allò establert en l’ esmentada 
ordre. 
 
2.- Instrument d’adhesió a la xarxa de memòria democràtica de Catalunya. 
 
La participació a la Xarxa d’Espais de Memòria es regula mitjançant la signatura 
d’un conveni bilateral amb el Memorial Democràtic, en aplicació de l’Ordre 
IRP/91/2010, de 18 de febrer. 
Una vegada aprovada l’adhesió a la xarxa de memòria democràtica de 
Catalunya, es necessari fer efectiva l’adhesió mitjançant la signatura del 
corresponent instrument jurídic , en aquest cas un conveni. 
 
3.- Contingut del Conveni d’adhesió a la xarxa de memòria democràtica de 
Catalunya. 
D’acord amb l’informe de la Directora de Patrimoni Cultural, l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, assumirà els següents compromisos amb la signatura. 
 
2.1. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat assumeix els compromisos 
genèrics següents: 
 
a) Definir i/o adequar els seus programes de recerca, inventari, restauració, 
conservació i difusió d’acord amb els criteris generals del Memorial Democràtic i 
aquells que s’estableixen per mutu acord. 
 
b) Colꞏlaborar amb el Memorial Democràtic en totes aquelles activitats en què 
aquest ho solꞏliciti, en la mesura de les seves possibilitats. 
 
c) La conservació, la rehabilitació i el manteniment dels espais i de la seva 
senyalització. 
 
d) La dotació de personal pel desenvolupament del servei. 
 
e) Divulgar la imatge de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de 
Catalunya i promoure el coneixement de l’identificador genèric dels espais i de 
les rutes de la memòria. 
 
f) Complir amb les pautes metodològiques i els manuals tècnics de senyalització 
del Memorial Democràtic. 
  
g) Garantir un bon accés al lloc objecte de visita. 
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2.2. L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat assumeix els compromisos 
específics següents: 
 
a) Elaborar i oferir activitats pedagògiques i divulgatives al voltant de la memòria 
democràtica i els espais de memòria del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
b) Programar conjuntament i comptar amb la participació del Memorial 
Democràtic en tots els actes o activitats sobre memòria democràtica organitzats 
per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
c) Participar en les reunions convocades pel Memorial Democràtic en les que hi 
intervenen tots els tècnics responsables dels Espais de Memòria Democràtica. 
 
D’acord a la proposta de conveni es destaquen els següents drets de 
l’ajuntament d’Esplugues recollits en la clàusula tercera: 
 
a) Formar part de la xarxa patrimonial d’espais de memòria integrada en el 
Memorial Democràtic, a beneficiar-se de la difusió, recerca, promoció 
internacional i identitat definida dins un projecte cultural de treball en xarxa. 
 
b) Participar a les corresponents convocatòries de subvencions que pugui 
impulsar, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, el departament competent 
en matèria de memòria democràtica. A aquest efecte l’entitat haurà de complir 
els requisits i les condicions establerts a les bases reguladores de les 
subvencions per realitzar activitats commemoratives, de recerca i de difusió de 
la memòria històrica i per recuperar i posar en valor el patrimoni memorial. 
c) Rebre suport i assessorament tècnic especialitzat quan ho solꞏliciti. S’inclou 
l’assessorament històric necessari per endegar prefiguracions de centres de 
referència i/o espais de memòria, la validació de continguts de materials de 
difusió i de senyalització, i assessorament per a la redacció de materials 
pedagògics i l’organització de materials de difusió. 
 
d) Tenir presència en publicitat i material de comunicació de la Xarxa, així com 
en la seva web. 
 
e) Exhibir els elements d’imatge comú a la Xarxa i a comercialitzar productes i 
marxandatge de la marca. 
 
f) Rebre informació sobre qualsevol programa que impulsi la Xarxa. 
 
g) Disposar de material divulgatiu i promocional. 
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h) Formar part del grup de treball previst a l’article 6 de l’Ordre IRP/91/2010, de 
18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de 
Catalunya 
  
Una vegada analitzat el contingut dels anteriors compromisos, es valora que es 
corresponen amb els objectius i línia d’actuació de protecció del patrimoni cultural 
que segueix l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aquest conveni tindrà caràcter administratiu. 
 
Per la qual cosa, prenent en consideració i vist el que estableixen la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administració comú de les administracions 
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, en allò que resulti aplicables als ens locals, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de 
febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de 
Catalunya. 
 
Es proposa al Ple, 
 
PRIMER.- Aprovar el contingut del Conveni bilateral amb la xarxa d’espais del 
Memorial Democràtic, en aplicació de l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer i 
autoritzar la seva signatura. 
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Xarxa d’Espais de Memòria 
Democràtica de Catalunya. 
 
 
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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
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MOCIONS 

 
 

ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.-  MOCIÓ 3/22 MOCIÓ 3/22 DEL GRUP 
MUNICIPAL ESPLUGUES EN COMÚ PODEM DE SUPORT AL 8M. 
 
La moció no es tramita, atès que s’ha adoptat per unanimitat una Declaració 
Institucional sobre la matèria. 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/222_video_220216.mp4?session=ff
8080817c829a7a017eb53f4bbf02dc 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint 
hores i 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. 
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