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AJUNTAMENT  PLE  14/19 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE SETEMBRE  DE 2019 
 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores i un minut del dia 18 de setembre de 2019, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les 
tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels regidors i regidores 
Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia 
Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, 
Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda i 
Sra. Dolores Castro Leiva. 
              
El regidor Sr. Marcos Sánchez Siles s’incorpora a les divuit hores i set minuts i 
vota des de el punt número tres 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 segons acord plenari de data 18/09/2019: 
 
https://actes.esplugues.cat/session/showVideoAndIndex/8a8080856c0523ea01
6c2dd548b1001c 
 
 
ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 13/19 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE JULIOL DE 
2019.  
 
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 24 de juliol 
de 2019, 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 Sr. Secretari.  

https://actes.esplugues.cat/session/showVideoAndIndex/8a8080856c0523ea016c2dd548b1001c
https://actes.esplugues.cat/session/showVideoAndIndex/8a8080856c0523ea016c2dd548b1001c
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ACORD NÚMERO DOS.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Veure contingut a l’enllaç del vídeo de la sessió: 
 
https://actes.esplugues.cat/session/showVideoAndIndex/8a8080856c0523ea01
6c2dd548b1001c 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO  TRES.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE CONCRECIÓ D’ÚS I ORDENACIÓ 
VOLUMÈTRICA DE LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER DE SANT 
MATEU, NÚM. 2, PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT I REDACTAT PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. 
  
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Vist el document del Pla especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la 
parcel·la situada al carrer de Sant Mateu, núm. 2, d’Esplugues de Llobregat, 
promogut per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, i redactat pels Serveis 
tècnics municipals; 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del Servei 
d’Urbanisme, que estableix el següent: 
 
“1. Encàrrec. Antecedents. 
 
Per encàrrec de l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Esplugues es redacta, per 
part dels Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament Pla Especial de 
Concreció d’Ús i Ordenació Volumètrica de la parcel·la de propietat municipal 
situada al carrer Sant Mateu, núm. 2.  
 
En concret, es tracta de la parcel·la situada a l’extrem est del terme municipal 
d’Esplugues de Ll., amb núm. de referència cadastral 4814706DF2841S0001AY. 
 
En data 2 de maig de 2019 la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar 
inicialment el document del present Pla Especial. 
 
Durant el període d’informació pública, s’han presentat dues al·legacions, una de 
l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat de l’Ajuntament de 

https://actes.esplugues.cat/session/showVideoAndIndex/8a8080856c0523ea016c2dd548b1001c
https://actes.esplugues.cat/session/showVideoAndIndex/8a8080856c0523ea016c2dd548b1001c
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l’Hospitalet (EACAT de data 28/5/2019) i una de l’Agencia de Desenvolupament 
Urbà de l’Hospitalet (EACAT de data 28/5/2019). 
 
A més, en data 3 de juny de 2019 s’ha rebut informe de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (Àrea de Barcelona) en el que es feia referència a la necessitat 
d’acompanyar el Pla especial del corresponent Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada amb informació actualitzada. En data 1 d’agost de 2019 es va remetre 
a l’Autoritat del Transport Metropolità l’Estudi  d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada redactat per l’empresa INTRA (Signat pels Srs. Daniel Jordi i 
Bibiloni/Albert Oromí i Ramon i Emeka Okpala).  
   
En data 10 de setembre s’ha rebut informe favorable (amb condicions) de 
l’Autoritat del Transport Metropolità respecte la documentació aportada. 
 
Igualment, en data 5 de juny de 2019 es va rebre informe favorable en relació al 
document del Pla Especial del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i, en data 4 de setembre de 2019, es va rebre informe favorable de la 
Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. 
 
2 . Al·legacions presentades 
 
Pel que fa a les al·legacions presentades i, tal com s’ha indicat anteriorment, 
s’han presentat únicament dos escrits: 
 
•  Al·legació núm. 1: presentada per l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet (EACAT de data 
28/5/2019).  Aquest escrit posa de manifest que, una petita part de la peça 
qualificada d’equipament pel planejament vigent es troba dins del terme 
municipal de l’Hospitalet de Llobregat i que, en les diferents reunions de la 
Comissió  de Treball per a regularitzar la línia de límit dels termes municipals de 
l’Hospitalet i Esplugues, s’ha treballat amb la proposta que aquesta petita franja 
de terreny acabi formant part del municipi d’Esplugues de Llobregat, de manera 
que l’Ajuntament de l’Hospitalet entén que  l’àmbit del Pla Especial no inclou, en 
l’actualitat, cap terreny propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet ni dins del seu 
municipi, ni tampoc inclourà en un futur cap porció de terreny dins del terme 
municipal de l’Hospitalet, si, finalment, la regularització es formalitza com està 
previst en els treballs de la Comissió de Treballs intermunicipal.  
 
Es pot entendre, per tant, que es tracta més d’un aclariment que d’una al·legació, 
pròpiament dita, ja que no realitza cap argument en contra del Pla Especial, ans 
al contrari, mostra el seu acord amb la delimitació de l’àmbit del document. 
 
•  Al·legació núm. 2: presentada per l’Agencia de Desenvolupament Urbà de 
l’Hospitalet  (EACAT de data 28/5/2019). Aquesta al·legació es basa en l’anterior 
escrit de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet i proposa incloure en el planejament que es tramita 
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(Pla Especial de Concreció d’Ús i Ordenació Volumètrica Usos Docents) la 
totalitat de la peça qualificada d’Equipament pel planejament vigent, inclosa la 
petita part inclosa dins el municipi de l’Ajuntament de l’Hospitalet, ja que 
d’aquesta manera, segons l’escrit presentat, la futura edificació podrà disposar 
d’un front de vial més extens. Això no obstant, el mateix escrit reconeix que, fins 
que no quedi regularitzada de forma oficial la nova delimitació de termes 
municipals, pot ser més adient i operativa la tramitació del Pla Especial amb 
l’actual delimitació. 
 
En aquest sentit, és possible desestimar l’al·legació presentada per l’Agencia de 
Desenvolupament Urbà de l’Hospitalet en el seu escrit  (en realitat es tracta més 
d’un suggeriment que d’una al·legació en sentit estricte), ja que la inclusió de 
l’actual porció de terreny inclosa dins el municipi  de l’Hospitalet de Llobregat 
obligaria a una tramitació plurimunicipal del present Pla Especial, molt menys 
operativa que la tramitació que ara es preveu i, a més, aquesta inclusió del 
terreny no és estrictament necessària des del punt de vista d’ordenació del nou 
equipament, ja que, en tractar-se d’una franja molt estreta (menys de 8 m. en la 
major part del front) es pot preveure que s’haurà d’urbanitzar com a espai lliure 
(vorera i/o espai lliure enjardinat), ja que sembla recomanable que l’edifici docent 
quedi enretirat de l’alineació de façana i, per tant, la seva inclusió en l’àmbit del 
Pla Especial no representa cap avantatge des del punt de vista de la nova 
edificació docent a construir a la parcel·la. 
 
3. Planejament vigent  
 
El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
•  Text Refós de la Modificació del Pla General Metropolità en el sector afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, 
subàmbits nord i sud, d'Esplugues de Llobregat, informat favorablement pel 
Conseller de Política Territorial i Obres públiques en data 12 de maig de 2004, i 
aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat el 20 de juliol de 2004 (DOGC 
núm. 4219 del 15/9/2004). 
 
•  Text Refós del Pla Parcial en el sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, subàmbits nord i sud, d'Esplugues de 
Llobregat, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona el 17 de novembre de 2004, i amb la conformitat al citat Text refós per 
aquesta Comissió en data 15 de desembre de 2004 (DOGC núm. 4328 de 22 de 
febrer de 2005) 
 
•  Modificació puntual per a l’adaptació de determinades previsions 
urbanístiques del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, aprovada definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 13 de maig de 
2010 
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•  Pla especial de concreció d'us i condicions d'edificació del subàmbit 7b, 
definició de les noves alineacions dels carrer San Mateu i Modificació del Catàleg 
referent a masia de ca n’Oliveres, aprovat definitivament en data 23/06/2010. 
 
Actualment, la totalitat de l’àmbit inclòs en la proposta de Pla Especial està 
qualificat com a Sistema d’Equipaments Comunitaris de Nova Creació – clau 7b. 
No està assignat cap ús concret a aquesta parcel·la. 
 
4. Objecte del document 
 
L’objecte del document presentat és fixar els paràmetres bàsics que han de 
permetre edificar la parcel·la en qüestió i concretar-ne l’ús, ja que l’Ajuntament 
d’Esplugues té la intenció de desenvolupar aquest sector i adequar el 
planejament per a la promoció futura d’un equipament docent de caràcter 
universitari. 
 
5. Àmbit 
 
La superfície de la parcel·la objecte del  Pla Especial comprèn la totalitat de la 
parcel·la cadastral 4814706DF2841S0001AY, de propietat 100 % de 
l’Ajuntament d’Esplugues i qualificada de Sistema d’Equipament Comunitari – 
clau 7b i d’una superfície de 5.724 m2 (4.814 m2. segons cadastre). 
 
El solar objecte del Pla Especial presenta façana continua al carrer Sant Mateu, 
amb forma sensiblement trapezoïdal i amb una topografia força plana, amb una 
suau pendent descendent vers l’est, amb una diferència de cotes d’uns 2 m. entre 
extrems de la parcel·la. 
 
L’entorn en el que es troba la parcel·la objecte del Pla Especial es tracta d’un 
entorn urbà encara en desenvolupament, ja que tant a una banda com l’altra del 
carrer Sant Mateu està prevista la construcció de diferents blocs d’habitatges, 
tant al terme municipal d’Esplugues, com al d’Hospitalet. 
 
6. Descripció de la proposta 
 
En l’actualitat, la parcel·la es troba sense edificar i la voluntat de l’Ajuntament és 
dedicar-la (mitjançant alguns tipus de concessió administrativa) a un Equipament 
Docent de caràcter universitari que completi la oferta educativa del municipi. 
 
Es proposa, per tant, que la parcel·la de referència, actualment sense ús 
determinat es dediqui a Equipament docent, de caràcter públic o privat, de 
formació universitària. 
 
L’ordenació urbanística de l’edificació es concreta als plànols d’ordenació del 
document redactat i, en essència, es proposa un tipus d’ordenació segons 
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volumetria específica amb ordenació flexible, per tal d’adequar la futura edificació 
a les necessitats funcionals de l’equipament concret. Es proposa que l’edificació 
futura tingui una alçada amb front al carrer Sant Mateu de PB + 3 (16’80 m) i una 
alçada superior en la part posterior de la parcel·la (PB + 6 – 29’40 m.). Això 
permetrà construir un edifici d’un determinat sostre, adequat per als usos 
previstos, però amb una “presència” urbana relativament poc invasiva, ja que la 
prat principal de l’edificació es situarà a la part interior de la parcel·la. 
 
Pel càlcul de l’edificabilitat de la parcel·la de referència s’ha tingut en compte les 
edificabilitats associades a les qualificacions urbanístiques de l’entorn, de 
manera que s’obté un índex d’edificabilitat promig de 1’6 m2st/m2sòl. 
 
L’objecte del document presentat és fixar els paràmetres bàsics que han de 
permetre la construcció d’aquest Equipament Docent. A continuació es detallen 
les determinacions del present Pla Especial: 
 
Usos Admesos.- Pel que fa als usos, el Pla Especial determina per a la parcel·la 
de referència, l’ús docent de caràcter universitari. 
 
Edificabilitat.- La proposta de Pla Especial preveu un índex d’edificabilitat d’1,60 
m2st/m2sòl., similar o inferior al del promig l’entorn immediat.  
 
Ocupació màxima.- Pel que fa a la ocupació, el present Pla Especial preveu fixar 
la ocupació màxima en un 65 % del solar d’equipament, tant en construccions 
sobre rasant com construccions sota rasant. 
 
Distàncies a llindars.- S’estableix, respecte els llindars, una separació de 3 m. a 
qualsevol llindar, tret del front al carrer Sant Mateu, per facilitar que l’edifici hi 
construeixi l’accés, si es considera adient. 
 
- Pla d’Etapes – Estudi Econòmic: 
 
El document no preveu l’establiment de cap Estudi Econòmic ni cap Pla d’Etapes, 
ja que es tracta d’una parcel·la que ja disposa de la condició de solar i no està 
previst que calgui fer cap mena d’obra d’urbanització complementaria per a 
posar-la en servei i, a més, es tracta d’un Pla especial de Concreció d’ús i de 
determinació dels paràmetres edificatoris, i, per tant, d’una  previsió de futur, 
subjecte molt probablement a concessió administrativa i, per tant, és difícil 
establir uns terminis concrets, tot i que la voluntat municipal és concretar 
l’equipament i  l’edificació el més aviat possible. 
 
Tampoc es preveu cap instrument de Gestió Urbanística, ja que la propietat és 
única i pública. 
 
7. Valoració de la proposta 
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Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació provisional procedeix informar favorablement el document  
“Pla Especial de Concreció d’Ús i Ordenació Volumètrica Usos Docents”, donat 
que s’ajusta a la normativa vigent, està suficientment justificada la seva 
oportunitat i conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, es coherent amb el 
seu entorn. 
 
Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació, tenint en 
compte en la redacció dels posteriors corresponents projectes constructius les 
condicions que s’estableixen en l’informe favorable de data 10 de setembre de 
l’Autoritat del Transport Metropolità respecte la documentació que ara s’aprova.” 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“Els Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat han 
redactat el Pla especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la 
de propietat municipal situada al carrer Sant Mateu, núm. 2, d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
ANTECEDENTS 
 
El 2 de maig de 2019, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat va acordar APROVAR INICIALMENT el Pla especial de concreció d’ús i 
ordenació volumètrica de la parcel·la de propietat municipal situada al carrer Sant 
Mateu, núm. 2, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, i redactat pels Serveis tècnics municipals; obrir un 
període d’informació pública d’un mes, i sol·licitar informe a les administracions 
afectades  a raó de les seves competències. 
 
El 8 de maig de 2019, es va publicar el document a la web municipal, segons 
consta acreditat a l'expedient. 
 
El 10 de maig de 2019, es va publicar l'edicte corresponent a l'acord d'aprovació 
inicial al Periódico i, el 15 de maig, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
El 13 de maig de 2019, es va sol·licitar informe a l'Autoritat del Transport 
Metropolità i al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a través 
de la plataforma EACAT. 
 
En la mateixa data, es va notificar l'acord d'aprovació inicial del Pla especial al 
municipi de l'Hospitalet, en tant en quant la finca objecte d'aquest instrument de 
planejament confronta directament amb el municipi veí. 
 
El 28 de maig de 2019, l'Ajuntament de l'Hospitalet va presentar dos escrits 
d'al·legacions, segons consta a l'expedient. 
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El 4 de juny de 2019, l'ATM tramet un informe mitjançant el qual indica que cal 
incloure en el document del Pla especial de referència un estudi sobre l'avaluació 
de la mobilitat generada. 
 
El 5 de juny de 2019, el Departament d'Educació d ela Generalitat de Catalunya 
emet un informe favorable sobre la proposta del Pla especial, tot i que apunta 
que el Departament d'Universitats també s'hi hauria de pronunciar. 
 
El 3 de juliol de 2019, el Secretari de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va 
expedir un certificat mitjançant el qual s'acredita que durant el període 
d'exposició pública del document del Pla especial es van presentar les 
al·legacions següents: 
  
- Informe al·legació de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat 
(Servei de Sistemes d’Informació Territorial) de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, que ha tingut entrada a través de la plataforma EACAT en data 
28/05/2019, amb número d’entrada E-2019-12491.  
 
- Informe al·legació de l’Agència de Desenvolupament Urbà de l’Hospitalet, que 
ha tingut entrada a través de la plataforma EACAT en data 28/05/2019, amb 
número d’entrada E-2019-12491. 
 
El 31 de juliol de 2019, l'empresa Ingeniería de Tráfico, SL, presenta a aquest 
Ajuntament un estudi sobre la mobilitat generada relatiu a la proposta plantejada 
pel Pla especial. 
 
El dia 1 d'agost de 2019, aquest estudi va ser tramès a l'ATM a través de la 
plataforma EACAT, segons consta acreditat a l'expedient, als efectes que 
poguessin emetre un informe sobre l'estudi. 
 
El 4 de setembre de 2019, la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament 
d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya tramet informe 
favorable. 
 
El 10 de setembre de 2019, s’ha rebut informe favorable de l’Autoritat del 
Transport Metropolità respecte l'estudi sobre la mobilitat generada tramès l'1 
d'agost de 2019, amb condicions que caldrà tenir en compte en la redacció dels 
posteriors projectes constructius. 
 
Els Serveis tècnics municipals han emès un informe tècnic favorable sobre el 
document, i, després d'analitzar les al·legacions presentades, en proposen la 
seva desestimació, en tant en quant no desacrediten la proposta plantejada, sinó 
que, més aviat, es tracta de concrecions o suggeriments. 
 
OBJECTE I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
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L’objecte del document és fixar els paràmetres bàsics que han de permetre 
edificar la parcel·la situada al carrer Sant Mateu, núm. 2, d’Esplugues de 
Llobregat, i concretar-ne l’ús, per a la promoció futura d’un equipament docent 
de caràcter universitari que completi l'oferta educativa del municipi. 
 
L’àmbit d’actuació abasta la finca situada a l’extrem est del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, amb núm. de referència cadastral 
4814706DF2841S0001AY, de titularitat de l’Ajuntament d’Esplugues, inclosa 
dins del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, i d’una superfície de 5.724m² 
(4.814m² segons cadastre). 
 
Actualment, la totalitat de l’àmbit inclòs en la proposta de Pla especial està 
qualificat com a sistema d’equipaments comunitaris de nova creació, clau 7b, pel 
planejament urbanístic aplicable, i no té assignat cap ús concret. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’article 67 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en el redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, en 
desenvolupament de les previsions del planejament urbanístic general, es poden 
aprovar plans especials si són necessaris per a assolir determinats objectius, 
que enumera. Entre ells, en el seu apartat d), el desenvolupament del sistema 
urbanístic d’equipaments comunitaris. Si el planejament urbanístic general no ho 
fa, poden concretar l’ús de l’equipament comunitari i la titularitat pública o 
privada.  
 
D’acord amb l’article 69.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els plans especials urbanístics 
contenen les determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic 
corresponent o, a manca d'aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, 
degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes 
i els catàlegs que escaiguin. 
 
En aplicació de l’article 78 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant 
el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la 
formulació dels plans especials urbanístics de desenvolupament correspon als 
ens locals, a les entitats urbanístiques especials o als altres òrgans competents 
en matèria d’urbanisme, segons correspongui, sens perjudici de la iniciativa 
privada d’acord amb el que disposa l’article 101. 
 
L’article 93 del Reglament de la Llei d'urbanisme, menciona les determinacions 
que ha de contenir un pla especial. L’apartat 7 d’aquest precepte reglamentari 
estableix que els plans especials que tenen per objecte concretar la titularitat i 
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l'ús dels equipaments comunitaris poden establir, si s'escau, les condicions 
d'ordenació i edificació de l'equipament, com és el cas que ens ocupa. 
 
El document que s’analitza no incorpora un informe ambiental, en tant en quant 
es tracta de terrenys classificats com a sòl urbà consolidat.  
 
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de ordenació 
urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic municipi, 
corresponen a l’ajuntament corresponent. 
 
L’article 85.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, amb caràcter 
simultani a la informació pública, caldrà sol·licitar informe als organismes afectats 
a raó de les seves competències sectorials. En aquest cas, s'han sol·licitat els 
informes dels Departaments d'Educació i Universitats de la Generalitat de 
Catalunya, i de l'ATM. Tots ells són favorables, si bé el darrer de l'ATM indica 
que hi ha certes condicions que caldrà tenir en compte en la redacció dels 
projectes constructius. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, redactada per l’apartat 1 de la disposició addicional novena 
del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, l’òrgan competent per a l’aprovació inicial del planejament general i 
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans és el Ple de la 
Corporació. 
 
D’acord amb l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim 
local, i l’article 114.3.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, és necessari el vot favorable  de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació, per a adoptar els acords en el si de la tramitació 
dels plans i els instruments d’ordenació urbanística. 
   
En aplicació de l’article 80 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del 
document d’anàlisi és la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità 
de Barcelona. 
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CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el document del Pla especial de concreció d’ús 
i ordenació volumètrica de la parcel·la de propietat municipal situada al carrer 
Sant Mateu, núm. 2, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, vistos els informes emesos, i vist l'informe emès pels 
Serveis tècnics municipals, només resta concloure que s’informa favorablement 
el document, i que correspon elevar-lo al Ple de l'Ajuntament als efectes de 
desestimar les al·legacions presentades per l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat i per l’Agència de Desenvolupament Urbà de 
l’Hospitalet, de l'Ajuntament del municipi de l'Hospitalet de Llobregat, en els 
termes de l'informe tècnic mencionat, per a la seva aprovació provisional, amb la 
condició que els projectes constructius de l'equipament hauran de tenir en 
compte les condicions indicades per l'informe de l'ATM tramès el 10 de setembre 
de 2019, i per a la seva tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit 
Metropolità per a la seva aprovació definitiva.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades el 28/05/2019, amb 
número d’entrada E-2019-12491, per l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i per 
l’Agència de Desenvolupament Urbà de l’Hospitalet, per les raons esgrimides a 
l'informe emès pels Serveis tècnics municipals transcrit a la part expositiva 
d'aquesta proposta. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla especial de concreció d’ús i 
ordenació volumètrica de la parcel·la de propietat municipal situada al carrer Sant 
Mateu, núm. 2, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, i redactat pels Serveis tècnics municipals, amb la 
condició que els projectes constructius de l'equipament hauran d'incorporar les 
condicions de l'informe de l'ATM tramès el 10 de setembre de 2019. 
 
TERCER.- TRAMETRE aquest acord, i l’expedient administratiu complert, a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona, per a la 
seva aprovació definitiva. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
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Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots.   
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I 
MANTENIMENT  DE LES ZONES VERDES  DE GESTIÓ  MUNICIPAL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 22 de desembre de 2017 va 
acordar declarar la validesa del acte licitador i adjudicar a l'empresa l’empresa 
MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L el 
contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió 
municipal d'Esplugues de Llobregat per un import total net de 1.019.132,17€, 
més 166.041,28€ (IVA 10% 43.614,98€ i IVA 21% 122.426,31€), import total 
1.185.173,45€, IVA inclòs.  
 
Aquest acord va ser ratificat per acord del Ple municipal en sessió ordinària de 
dia 17 d’octubre de 2018. 
 
En data 1 d’octubre de 2018 es formalitza aquest contracte amb la seva signatura 
per ambdues parts. 
 
L’empresa adjudicatària presenta instància núm. 12.219 en data 23 de maig de 
2019 en resposta a un requeriment municipal per acreditar les diferències 
salarials del personal adscrit al contracte existents entre els entre els imports 
previstos en el llistat de subrogació aportat per l’anterior empresa adjudicatària i 
els que són realment. En aquest sentit, un cop iniciat el nou servei de neteja i 
manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de Llobregat 
la nova empresa adjudicatària del serveis es posa de manifest una diferència 
entre la massa salarial en matèria de personal respecte de la que va informar 
l’empresa prestadora del servei anteriorment (URBASER) i la massa salarial real 
que tenien els treballadors adscrits al contracte abans del canvi d’empresa 
contractista. Aquestes diferències salarials són les que s’indiquen a l’annex 1 de 
l’informe emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Davant d’aquests fets, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va requerit a 
l’actual empresa contractista que aportés la documentació que justificava les 
seves afirmacions, de conformitat amb el que preveia la clàusula 22 dels plecs 
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de clàusules administratives particulars relativa a la subrogació de personal 
“L’empresa adjudicatària haurà de respectar la normativa vigent en matèria de 
subrogació pel que respecta al personal que consta a la plantilla de l'actual 
contractista, segons s’estableixi al respecte en el conveni col·lectiu respectiu”. 
 
Revisada pels serveis tècnics municipals la documentació presentada per 
l’empresa adjudicatària es determina el següent: 
 

-  Conceptes totals que mostren la diferència entre la massa salarial 
informada en el llistat de subrogació per l’anterior empresa contractista i la 
real massa salarial del vigent contracte: 40.130,26 euros / any. 
 

-  Conceptes parcials concrets referits a la pujada de salaris corresponent a 
l’increment per aplicació del conveni estatal de jardineria: 19.475,29 euros / 
any. 

 
En relació als conceptes referits a la pujada de salaris corresponent a l’increment 
per aplicació del conveni col·lectiu d’aplicació i segons la Recomanació de la 
Junta Consultiva de contractació Pública de l’Estat, de 10 de desembre de 2018, 
als òrgans de contractació en relació amb les conseqüències de les alteracions 
sobrevingudes de les condicions salarials dels treballadors d’una empresa 
contractista de serveis per causa del canvi del conveni col·lectiu aplicable durant 
l’execució del contracte públic es conclou que la modificació dels costos laborals 
derivats de la signatura d’’un nou conveni col·lectiu aplicable a un contractista és 
un risc propi del contracte públic de serveis que no justifica la modificació del 
contracte. Com a conseqüència de l’anterior, no es considera necessari que els 
òrgans de contractació adoptin mesura alguna davant d’aquesta circumstància.  
 
Per tot això, correspon desestimar la petició de modificació del contracte en 
relació a l’increment salarial com a conseqüència de l’aplicació del nou conveni 
col·lectiu. Tanmateix procedeix estimar la modificació del preu del contracte amb 
l’increment del cost en matèria de retribució salarial del personal adscrit al 
contracte com a conseqüència de la diferència que existeix respecte la massa 
salarial que va informar l’anterior empresa contractista del servei, prèvia a la 
subrogació del personal, i que no es va contemplar en la determinació del preu 
del nou contracte per manca d’aquesta informació per part de l’òrgan de 
contractació. En aquest sentit s’està generant un perjudici econòmic a l’actual 
empresa contractista que no hauria de tenir el dret a suportar com a 
conseqüència de l’omissió d’informació en el moment de fer l’estudi i preparació 
de la seva oferta. 
 
Així doncs, es proposa la modificació del preu del contracte per un import anual 
de 20.654,97€, amb caràcter retroactiu des del dia 1 d’octubre de 2018, amb un 
import mensual de 2.186,85 (IVA inclòs), tal i com s’indica a l’annex 4 de l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals. 
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Juntament amb la necessària modificació del preu del contracte pels fets 
anteriors, els serveis tècnics municipals proposen també la modificació del 
contracte amb la inclusió de les despeses de manteniment de l’adscripció al 
servei d’una plataforma de poda i una biotrituradora de restes vegetals de poda 
des del moment que sigui adquirida per l’òrgan de contractació mitjançant el 
procediment que sigui procedent en aplicació de la normativa en matèria de 
contractació del sector públic vigent. Així: 
 

-  Plataforma de poda: Els serveis tècnics municipals informen que en el 
moment d’iniciar el nou servei de neteja i manteniment de zones verdes la 
plataforma de poda es trobava avariada i es va demanar pressupost per a la 
reparació però aquesta no va ser viable atès que es tractava d’un model molt 
antic i els costos eren massa elevats, havent arribat al final de la seva vida 
útil i sent necessari, per tant, la seva substitució, al tractar-se d’una 
maquinària imprescindible per a utilitzar en treballs d’alçada de les diferents 
tasques de poda a realitzar en la gestió i manteniment de l’arbrat municipal. 
Atès que l’Ajuntament té voluntat i necessitat de compra d’una plataforma de 
poda amb posterior adscripció al servei, es preveu incorporar en la 
modificació del contracte el cost proporcional dels treballs de manteniment 
que requerirà la plataforma un cop s’hagi adquirit i sigui adscrita al servei. 
 
Import treballs de manteniment (anualitat) :   1.050,00€  
(preu abans d' IVA, sense incloure Despeses Generals i Benefici industrial) 

 
-  Biotrituradora de restes vegetals de poda: L’ajuntament va rebre l’any 2018 
una subvenció de l’AMB per tal d’incorporar diferents sistemes de caràcter 
innovador en la reutilització o reciclatge dels residus municipals, entre els 
quals consta el finançament del 65 % de la compra d’una trituradora de 
restes vegetals. Atès que l’Ajuntament té voluntat i necessitat de compra 
d’una trituradora de restes vegetals amb posterior adscripció al servei, es 
preveu incorporar en la modificació del contracte el cost proporcional dels 
treballs de manteniment que requerirà la trituradora  un cop s’hagi adquirit i 
sigui adscrita al servei. 
    
Import treballs de manteniment (anualitat):  2.490,00 €  
(preu abans d' IVA, sense incloure Despeses Generals i Benefici industrial) 

 
Aquests fets comporten envers a la regulació de les modificacions contractuals 
previstes als articles 204 i 205 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic 
de conformitat amb la seva Disposició transitòria primera, per la qual el referit 
contracte és regirà per aquesta Llei en quant als seus efectes, compliment i 
extinció, inclosa la seva modificació, duració i règim de pròrrogues, el següent: 

- La modificació del preu del contracte relacionada amb l’increment de la 
massa salarial respecte a l’informat al llistat de subrogació facilitat per 
l’anterior empresa adjudicatària del servei (URBASER), el qual forma part 
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dels plecs de condicions de l’actual contracte, es presenta com a una 
modificació contractual no prevista en els plecs de clàusules administratives 
particulars de conformitat amb l’article 205.2.b) de la Llei de contractes del 
Sector Públic conseqüència directa d’una circumstància sobrevinguda en el 
moment actual i detectada una vegada iniciat el contracte, atès que la 
informació en matèria de costos de subrogació de personal adscrit al 
contracte ostentava la presumpció de veracitat al tenir l’anterior empresa 
adjudicatària l’obligació d’informar el cost real de la massa salarial adscrita 
al contracte de servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió 
municipal d'Esplugues de Llobregat. Per la qual cosa resultava del tot 
imprevisible el coneixement d’aquesta diferència salarial en el moment en 
què es va iniciar la licitació de l’actual contracte, donant així compliment a 
tots els requisits enumerats a l’article 205.2.b) de la Llei de contractes del 
Sector Públic, sense que en cap cas s’alteri la naturalesa global del contracte 
ni impliqui una alteració del preu del contracte en un import superior al 50% 
del preu inicial, IVA exclòs. 
- La despesa referida al manteniment d’una plataforma de poda i una 
biotrituradora de restes vegetals de poda, a partir del moment que sigui 
adquirida per l’Ajuntament i adscrita al servei,  es presenta com a una 
modificació contractual no prevista en els plecs de clàusules administratives 
particulars i, en concret, com a una modificació no substancial de conformitat 
amb l’article 205.2.c) de la Llei de contractes del Sector Públic conseqüència 
directa de: (i) en el cas de la plataforma de poda, com a substitució d’una 
plataforma sense possibilitat de reparació, sent totalment necessària i 
imprescindible per a la prestació del servei; (ii) en el cas de la biotrituradora 
de restes vegetals de poda, per l’atorgament de la subvenció de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb la finalitat d’incorporar diferents sistemes 
de caràcter innovador en la reutilització o reciclatge dels residus municipals. 

 
Així doncs, incorporant els imports relatius a les modificacions, el preu i les 
diferents anualitats del contracte de servei de neteja i manteniment de les zones 
verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat es fixa de la següent forma: 
 
  2018 2019 2020 - 2021 2022 TOTAL 

      
Crèdit inicial 311.610,83€ 1.185.173,45€ 1.185.173,45€ 873.562,60€ 4.740.693,78€ 
Modificació salaris 6.560,55 € 26.242,20 € 26.242,20 € 19.681,65 €   
Manteniment 
màquina poda (des 
de 01/12/19)  116,46 € 1.397,55 € 1.048,16 €   

Manteniment 
trituradora (des de 
01/12/19)  276,18 € 3.314,19 € 2.485,64 €   
        

TOTAL (IVA inclòs) 318.171,38€ 1.211.808,30€ 1.216.127,39€ 896.778,06€ 4.859.012,51€ 
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    Diferència (€) 118.318,73€ 

    Diferència (%) 2,50% 
 

•  Preu del contracte actual: 4.740.693,78 € (IVA inclòs) 
•  Preu del contracte modificat: 4.859.012,51 € (IVA inclòs) 
•  Modificació: 118.318,73 € (IVA inclòs) (2,50%) 

 
Exercici 2018 (octubre 2018 a desembre 2018): import de 318.171,38 euros (IVA 
inclòs). 
Exercici 2019 (gener 2019 a desembre 2019): import de 1.211.808,30 euros (IVA 
inclòs). 
Exercici 2020 (gener 2020 a desembre 2020): import de  1.216.127,39 euros (IVA 
inclòs). 
Exercici 2021 (gener 2021 a desembre 2021): import de  1.216.127,39 euros (IVA 
inclòs). 
Exercici 2022 (gener 2022 a setembre 2022): import de  896.778,06 euros (IVA 
inclòs). 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple municipal: 
 
PRIMER.- Desestimar la petició formulada per l’empresa MOIX, SERVEIS I 
OBRES, SL en UTE amb TALLER AURIA, SCCL respecte la modificació del 
contracte en relació a l’increment salarial com a conseqüència de l’aplicació del 
nou conveni col·lectiu. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació del preu del contracte del servei de neteja i 
manteniment de les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat 
en relació a la despesa salarial real del personal adscrit a aquest contracte per 
un import anual de 26.242,20 euros, IVA inclòs.  
 
TERCER.- Aprovar les modificacions no substancials no previstes en els plecs 
de clàusules administratives particulars del contracte del servei de neteja i 
manteniment de les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat, 
de conformitat amb l’article 205.2.c) de la Llei 9/2017 de contractes del sector 
públic, referides a les despeses de manteniment d’una plataforma de poda i una 
biotrituradora de restes vegetals de poda, a partir del moment que siguin 
adquirides per l’Ajuntament i adscrites al servei de neteja i manteniment de les 
zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat, amb els següents 
imports: 

a.  Manteniment plataforma de poda: 1.397,55 euros anuals, IVA inclòs. 
b.  Manteniment biotrituradora de restes vegetals de poda: 3.314,19 euros 

anuals, IVA inclòs. 
 

QUART.- Fixar el preu del contracte del servei de neteja i manteniment de les 
zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat, incloent les 
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modificacions no previstes,  en un import preu total net de 4.178.307,47€ més 
680.705,04€ (IVA 10% per treballs de neteja, i IVA 21% per treballs de 
manteniment) import total 4.859.012,51€ IVA inclòs, el que suposa una 
modificació a l’alça de 118.318,73€ (IVA inclòs) que correspon a un 2,50 %, el 
qual s’imputarà contra les aplicacions dels diferents exercicis que a continuació 
es relacionen: 
 

Exercici 2018. Amb la següent distribució: 
-  CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS: 1.065.469,55€ 
-  REPARACIÓ PARCS I JARDINS: 27.500€ 
 
Exercici 2019. Amb la següent distribució: 
-  CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS: 1.181.808,30€ 
-  REPARACIÓ PARCS I JARDINS: 30.000€ 
 
Exercici 2020. Amb la següent distribució: 
-  CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS: 1.186.127,39€ 
REPARACIÓ PARCS I JARDINS: 30.000€ 
 
Exercici 2021. Amb la següent distribució: 
-  CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS: 1.186.127,39€ 
REPARACIÓ PARCS I JARDINS: 30.000€ 
 
Exercici 2022. Amb la següent distribució: 
-  CONSERVACIÓ PARCS PÚBLICS: 119.479,91€ 
-  REPARACIÓ PARCS I JARDINS: 2.500€ 
 

QUART.- Aprovar les modificacions de les despeses autoritzades i disposades 
en els exercicis corresponents amb els següents imports: 

Anualitat 2018:  + 6.560,55 euros. 
Anualitat 2019:  + 26.634,84 euros. 
Anualitat 2020:  + 30953,94 euros. 
Anualitat 2021:  + 30953,94 euros. 
Anualitat 2022:  + 23215,45 euros. 

 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. 
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Dolores Castro Leiva, és a dir disset vots. S’hi abstenen els regidors Sr. Julio 
Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano 
i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir quatre vots.   
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
 

ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA IMPLANTACIÓ 
DEL SISTEMA DE GRAVACIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC DE LES SESSIONS 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.  
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha adquirit una solució informàtica apta 
per a la gravació en àudio i vídeo de les sessions plenàries de la Corporació. 
Aquesta solució informàtica reuneix els requisits per a la utilització de la gravació 
com a document en suport electrònic de les sessions quant a la seva conservació 
garantint la seva integritat, autenticitat; així com l’accés per part de les persones 
membre del Consistori. 
 
Aquesta eina ha estat utilitzada durant un cert temps únicament per a la gravació 
de les sessions, temps que ha estat dedicat també a la incorporació de diverses 
adequacions a les necessitats i característiques del nostre Ajuntament. 
 
En l’actualitat, l’acta de la sessió s’elabora fent constar el conjunt 
d’especificacions determinades a les disposicions legals vigents i fent constar 
també i de forma íntegra la totalitat de les intervencions que hagin tingut lloc 
durant la celebració de la sessió.  
 
Amb aquesta finalitat es procedeix a la gravació en àudio de la sessió i a la 
transcripció literal de les intervencions, tasca que es realitza mitjançant empresa 
especialitzada contractada a l’efecte, atès el volum de feina que això comporta i 
la limitació dels recursos municipals. 
 
Les disposicions legals vigents permeten la utilització de les gravacions 
informàtiques com a part integrant de les actes de les sessions plenàries, la qual 
cosa permet fer més eficient i econòmica l’elaboració d’aquestes actes, a l’hora 
que es redueix el temps necessari per a la posada a disposició de les persones 
membre del Consistori i de la ciutadania en general de les actes. 
 
Les característiques de la solució informàtica adquirida, mitjançant la central de 
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compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), consten detallades a 
l’annex I incorporat a l’expedient. 
 
Per la qual cosa, i vist el que s’estableix a l’article article 18 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 71 del Reglament 
Orgànic Municipal; així com l’informe favorable del secretari de la Corporació,  
 
Es proposa: 
 
PRIMER.- Aprovar la implantació del sistema de gravació electrònica, en àudio i 
vídeo, de les sessions del Ple de la Corporació. 
 
SEGON.- Aprovar que el fitxer resultant de la gravació acompanyi l’acta de la 
sessió, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les 
deliberacions, en el termes establerts a les disposicions legals vigents. 
 
TERCER.- Aprovar que la gravació electrònica serà realitzada mitjançant la 
solució informàtica descrita a l’Annex I incorporada a l’expedient que dona 
compliment als requisits d’integritat i autenticitat establerts a les disposicions 
vigents i que garanteix l’accés a la gravació tant de les persones membre del 
Consistori com de la ciutadania en general.  
 
Si per raons legals, tecnològiques o d’obsolescència de la solució descrita, 
calgués la seva substitució per altra, mitjançant el procediment contractual 
oportú, la nova solució informàtica haurà de donar compliment als requeriments 
legals vigents al moment de la substitució i serà preceptiu donar compte de la 
substitució al Ple de la corporació, en la primera sessió ordinària que se celebri. 
 
QUART.- Als efectes de la present resolució s’inicien a partir de la data d’adopció 
de la mateixa, i afectaran a la gravació i acta de la sessió plenària en què s’ha 
adoptat el present acord. 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots.   
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
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ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA EL RECONEIXEMENT 
DE COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR LABORAL PER A L’EXERCICI 
D’UNA ACTIVITAT DE CARÀCTER PRIVAT.  
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Atesa la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat presentada pel treballador 
laboral ..., Consultor Informàtic d’aquest Ajuntament, per  a  realitzar  tasques 
relacionades amb tecnologies de la informació de caràcter privat, comprometent-
se a no modificar la seva jornada laboral i horari de treball i a no participar en 
assumptes en els quals puguin resultar afectats interessos de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès l’informe emès per la coordinadora tècnica de Recursos Humans. 
 
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 
50.9 del Reglament d’organització i funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, es proposa a l’ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat al treballador laboral ..., Consultor Informàtic 
d’aquest Ajuntament, per a la realització de tasques relacionades amb tecnologies 
de la informació de caràcter privat, comprometent-se a no modificar la seva jornada 
laboral i horari de treball i a no participar en assumptes en els quals puguin resultar 
afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Segon.-  Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano 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 SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12, EPÍGRAF VIII, ENSENYAMENTS 
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COMPLEMENTARIS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Per part de la Directora de Cultura, s'ha presentat informe en forma de memòria 
econòmica - financera en relació a la proposta de modificació de preus públics 
regulats a l'annex de l'Ordenança número 12, reguladora dels preus públics, en 
el seu l'apartat VIII.A) on es regula l'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
 
Els motius d'aquesta modificació, s'estableixen tant a la memòria d'alcaldia com 
a l'informe, i són: incrementar la participació de l'alumnat a les classes 
col·lectives mitjançant una tarifa plana, actualitzar els preus públics, establir una 
bonificació del 10% en el preu de la matrícula per a les famílies monoparentals i 
nombroses, o per a les famílies en les quals hi hagi més d'un membre de la unitat 
familiar inscrit a l'escola, així com concretar les especialitats existents en els 
conjunts i en les formacions de l'escola. 
 
D'altra banda, l'article 44 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals estableix que "L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el 
cost del servei prestat o de l'activitat realitzada" i el seu l'apartat 2 continua dient 
que "quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així 
ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en 
l'apartat anterior" i que "en aquests casos s'han de consignar en els pressupostos 
de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si 
n'hi ha". 
 
Atès l'informe de la Tresorera i l'informe conjunt emès pel Secretari i Interventor 
de l'Ajuntament. 
 
En virtut del que disposen els articles 41 a 47 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovada per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, en 
relació als preus públics, es proposa al Ple Municipal, previ dictamen de la 
Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics, adopti acord en el 
sentit següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’annex a l’Ordenança núm. 12, en el seu 
apartat VIII. A), amb el contingut que es destaca seguidament en negreta: 
 
VIII.- ENSENYAMENTS COMPLEMENTARIS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS  
 
A) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA    

                                                                                                                
 
MATRÍCULA Residents no residents 
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Matrícula per curs i persona 68,00€ 102,00€ 
PREUS TRIMESTRALS   
Música per als més petits: 0 a 2 anys   

 Sensibilització 68,00€ 102,00€ 
Música i moviment: 3 a 5 anys   

 Sensibilització 68,00€ 102,00€ 
1. Formació Musical Bàsica: 6 a 11 anys   

 Cant coral   
 Conjunt d'instruments Orff   
 Conjunts o corals  37,00€ 55,50€ 
 Grup de flautes   
 Música en grup   
 Classe en grup d'instrument: 0,45 h 95,80€ 143,70€ 
 Classe mixta d'instrument 1 h 113,30€ 169,95€ 
 Instrument individual: 0,30 h 123,60€ 185,40€ 
 Instrument individual: 0,45 h 185,40€ 278,10€ 
 Llenguatge musical 75,20€ 112,80€ 
 6 anys: Primer instrument i coral       100,00€        50,00€    
2. Música jove: 12 a 18 anys   

 Conjunts: combo, grup de teclats 103,00€ 154,50€ 
 Formacions: banda, grup de guitarres, 

orquestra i coral 
37,00€ 55,50€ 

 Classe en grup d'instrument: 0,45 h 118,40€ 177,60€ 
 Classe mixta d'instrument 1 h 118,40€ 177,60€ 
 Instrument individual: 0,30 h 133,90€ 200,85€ 
 Instrument individual: 0,45 h 188,40€ 282,60€ 
 Llenguatge musical 82,40€ 123,60€ 
 Harmonia i composició 76,20€ 114,30€ 
3. Pràctica Musical   

 Llenguatge musical 103,00€ 154,50€ 
 Conjunts: Combo, grup de teclats 103,00€ 154,50€ 
 Formacions: Banda, Grup de guitarres, 

Orquestra i Coral 
39,10€ 58,65€ 

 Harmonia I  composició 77,20€ 115,80€ 
 Història de la música 77,20€ 115,80€ 
 Arranjaments 82,40€ 123,60€ 
 Classe en grup d'instrument 1h 133,90€ 200,85€ 
 Instrument individual: 0,30 h 146,20€ 219,30€ 
 Instrument individual: 0,45 h 191,50€ 287,25€ 
 Instrument individual: 1h 244,10€ 366,15€ 
4. Pack especial accés estudis oficials   
 4 hores setmanals 257,50€ 386,25€ 
5.Tallers trimestrals   
 Tallers trimestrals 74,10€ 111,15€ 
6. Activitats musicals d'estiu   
 Casal infantil de música (40h) 118,40€ 177,60€ 
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 Tallers musicals (8h) 35,40€ 53,10€ 
 Tallers musicals (6h) 26,50€ 39,75€ 
7. Tarifa Plana (*)   
 Tarifa plana de formació musical bàsica (7 a 

11 anys)       155,00€          232,50€    
 Tarifa plana Música Jove 205,00€ 307,50€ 
 Tarifa plana en pràctica musical  220,00€ 330,00€ 
 Ampliació classe individual d’instrument en 

tarifa plana de 30’ a 45 ‘ 
60,00€ 90,00€ 

Inclou: classe pràctica d’un instrument en grup de 45' o individual de 30' i opció a totes 
les matèries col·lectives  que s’ofereixen en cada àrea, o franja d’edat (es a dir, opció a 
totes les matèries  excepte les classes d’instrument individual). 
 
REDUCCIONS A TOTES LES ÀREES (exceptuant en el cas de la tarifa plana) 

2 matèries 5% 
3 matèries 10% 
4 matèries 15% 

 
BONIFICACIÓ: 10% en la matrícula 

• Famílies monoparentals 
• Família nombrosa 
• Components d'una mateixa unitat familiar  

 
 
SEGON.-. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província podent, 
les persones interessades, interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins el 
termini de dos mesos des del dia següent a la publicació. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir dinou vots.  S’hi abstenen el regidor Sr. Jordi Pérez 
Pineda i la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots.   
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.-  DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
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UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC DE L’ESPAI MUNICIPAL DE 
“LA BARONDA”. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Per part de la Coordinadora general d'àmbits, s'ha presentat informe en forma 
de memòria econòmica - financera en relació a la proposta de modificació de 
l'ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la TAXA PER A LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC DE L'ESPAI MUNICIPAL DE "LA BARONDA”. 
 
Es planteja l'interès en establir una taxa per oferir el servei de pàrquing al 
personal de l'Ajuntament que té seu lloc de treball ubicat en l'edifici de 
La Baronda. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 20.1 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 -TRLRHL-, el fet imposable de les taxes està constituït per: 
 
A) Per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local. 
 
B) Per la prestació d'un servei públic (…). 
 
Atès l'informe de la Tresorera i l'informe conjunt emès pel Secretari i l’Interventor 
de l'Ajuntament. 
 
En virtut del que s'ha exposat, la Comissió Informativa, dictamina favorablement 
i eleva al Ple de l'Ajuntament la següent: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional la modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 24, reguladora de la TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL  
DOMINI PÚBLIC DE L’ESPAI MUNICIPAL DE “LA BARONDA”, amb la 
transcripció de les modificacions en negreta:  
 
Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa de l'espai municipal 
de "La Baronda", ja sigui a través d'usos terciaris d'oficina desenvolupats per 
empreses o d'utilització de les places del pàrquing, així com la prestació del 
servei de pàrquing pels visitants d'aquestes i pel personal de l’Ajuntament  
ubicat a l’Espai Baronda al que prèvia sol·licitud, s’hagi autoritzat. 
 



 
 pàg 25
   
 
 

ESPAIS UTILITZATS PER PERSONES FÍSIQUES O 
JURÍDIQUES A LES QUE S'HAGI ATORGAT 
LLICÈNCIA 

SUPERFÍCIE ÚTIL 
OFICINES 

Núm. MÀXIM 
PLACES 
PÀRQUING 
ASSIGNADES 

A 182'64 m2 3 

B 276'76 m2 4 

C 363'86 m2 6 

D 486'33 m2 8 

E 884,20 m2 15 
 

SERVEI DE PÀRQUING  VISITANTS Núm. PLACES 
Per als visitants de les persones físiques o jurídiques a 
les que s'hagi atorgat llicència  
 

3 

 
SERVEI DE PÀRQUING  PER EL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT         Núm. PLACES 

Per al personal de l’Ajuntament ubicat a l’Espai Baronda 
al que s'hagi autoritzat prèvia sol·licitud. 25 

 
Article 5. Quota tributària 

 
ESPAIS UTILITZATS PER PERSONES FÍSIQUES O 
JURÍDIQUES A LES QUE S'HAGI ATORGAT 
LLICÈNCIA TAXA 

IMPORT 
MENSUAL 

oficines  fixa 15,00 €/m² útil. 

places d'aparcament fixa general  50 euros  

  fixa reduïda* 25 euros  
 
*en el cas que la utilització sigui de la totalitat de les places assignades als Espais 
A i B (3 i 4 places respectivament) o de com a mínim 5 places d'aparcament en 
el cas de la resta d'espais. 
 

DURADA OCUPACIÓ PLANTA 
PÀRQUING  VISITANTS 

 
TAXA /minut 

 
TAXA /minuts 

Del minut  1' al 60' 0,0183 €/minut 1,10 €/60 minuts 
Des del minut  61' al 90' 0,0217 €/minut 0,65 €/30 minuts 
Des del minut  91'  al 120' 0,0250 €/minut 0,75 €/30 minuts 
A partir del minut 121' al 150’ 0,0283 €/minut 0,85 €/30 minuts 
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SERVEI DE PÀRQUING PER AL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT (PLACES DENOMINADES “LLIURE” DE L’1 
A LA 25)  

TAXA 

Abonament  anual 360 € 

 
Article 6. Acreditament 
 
1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa, moment que, a aquests 
efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència o autorització 
d'ús, si la mateixa fou sol·licitada. En el cas del servei de pàrquing per visitants, 
la taxa s'acreditarà en el moment que s'efectuï l'estacionament del vehicle. 
 
Article 7. Període impositiu 
 
1. Quan la utilització privativa o el servei hagi de durar menys d'un any, el 
període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència o autorització 
municipal. 
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
4. La taxa liquidada pel servei d’aparcament per al personal de 
l’Ajuntament ubicat a l’Espai Baronda, es pagarà pel subjecte passiu 
únicament mensualment mitjançant descompte en nòmina. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança Fiscal va ser aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 19 de juliol de 2017. L'última modificació ha estat aprovada pel Ple 
Municipal en data 18 de setembre de 2019 i regirà a partir de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, mantenint-se vigent fins a la seva modificació 
o derogació expressa. 
 
 
SEGON.- Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l'article 17 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de 30 dies hàbils 
per tal que els interessats puguin examinar els expedients i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
 
TERCER.- En el supòsit que en el període d'exposició pública no es presentin 
reclamacions, aquest acord provisional s'entendrà elevat automàticament a 
definitiu, procedint-se tot seguit a la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província), en unió del text de la respectiva ordenança fiscal. 
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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. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir disset vots.  Voten en contra els regidors i regidores Sr. 
Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i 
Vera i Sra. Marta Alarcón i Puerto, és a dir quatre vots.   
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.-  DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DE 
L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC 2019 A DATA 30 DE JUNY. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dona compte al Ple de 
l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 30 de juny 
de 2019.   
 
Execució dels ingressos 
• S’ha liquidat un 58,05% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 50,58%.  
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 88,70% dels previstos, dels 
quals s’ha recaptat el 48,39%.  
 
Execució de les despeses  
• S’ha reconegut un 28,00% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les 
quals s’ha pagat un 96,66%.  
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 37,68%, del qual s’ha pagat 
el 98,65%.  
• S’ha reconegut un 11,28% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat 
pressupostada, del qual s’ha pagat un 93,73%.  
 
Execució pressupost d’exercicis tancats 
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats 
representen un 8,32% respecte a les pendents a 1 de gener de 2019.  
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 89,89% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2019.  
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Existències tresoreria  
• Les existències de tresoreria, a 30 de juny de 2019 ascendeixen a 
17.721.124,20€. 
 
Endeutament  
A 30 de juny de 2019 el  deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 
17.931.472,00€. L’estimació a 31 de desembre de 2019 del deute viu de 
l’Ajuntament (tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous 
préstecs a formalitzar en el 2019, per finançar inversions, equival a la suma de 
17.849.388,56€ que representa un 40,95% dels ingressos liquidats en l’exercici 
2017, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou 
endeutament. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  

 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
COMPTE GENERAL D’AQUEST AJUNTAMENT CORRESPONENT A 
L’EXERCICI ECONÒMIC 2018. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
Especial de Comptes: 
 
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 17 de juliol de 2019, va informar favorablement el compte general d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2018, rendit d’acord amb  
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, article 101 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i articles 208 i següents 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. 
 
Exposat l’esmentat compte al públic durant el termini reglamentari, no s’ha 
formulat cap reclamació, observació o esmena. 
 
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament en Ple: 
 
1).- Aprovar el compte general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic de 2018. 
 
2).-  Abonar el resultat de l’exercici 2018 equivalent a 1.175.759,39€  amb càrrec 
al compte 120 “Resultats d’exercicis anteriors” . 
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3).-  Mantenir els mateixos criteris ja aprovats per l’Ajuntament en Ple, en sessió 
ordinària celebrada el dia 19 de setembre de 2018, pel que fa a dotació anual a 
l’amortització i quantificació del percentatge del 2% de les obligacions 
reconegudes en l’exercici,  per a  l’estimació del llindar de materialitat específica 
per tal d’avaluar la importància relativa de les incidències detectades en 
l’aplicació de les regles o normes pressupostàries i comptables aplicables a 
aquest Ajuntament. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir disset vots.  S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. 
Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i 
Vera i Sra. Marta Alarcón i Puerto, és a dir quatre vots.   
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DELS ESTATS FINANCERS A 31 DE DESEMBRE DE 2018 DE LA 
“SOCIEDAD MUNICIPAL MIXTA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE ESPLUGUES, S.A.”. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió Especial de 
Comptes: 
 
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 17 de juliol  de 2019, es va donar  per assabentada dels Estats Financers, a 
31 de desembre de 2018, de la “Sociedad Municipal Mixta de Promoción y 
Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, S.A. (PROGESER) que han 
estat aprovats pel Consell d’Administració de dita societat i auditats pel “Gabinete 
Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. 
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple que es doni per assabentat dels esmentats 
estats financers. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
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ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DELS ESTATS FINANCERS A 31 DE DESEMBRE DE 2018 DE LA 
“FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES”.  
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen de la Comissió Especial de 
Comptes: 
 
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 17 de juliol  de 2019, es va donar  per assabentada dels Estats Financers, a 
31 de desembre de 2018, de la “Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues” 
que han estat aprovats pel Patronat de l’esmentada institució i auditats per Alkain 
i Riba auditors, S.L. 
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple que es doni per assabentat dels esmentats 
estats financers. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

MOCIONS 
 
MOCIÓ 11/19 DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN RESPOSTA A LES 
AMENACES D'ENDESA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS, RELATIVES A 
LES FACTURES ENERGÈTIQUES DE LES FAMÍLIES VULNERABLES. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta la 
població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de 
dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per 
al confort i la salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al 
pagament de les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i 
la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres 
al sostre, humitats...). 
 
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua- Institut Català d'Avaluació 
de Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa 
energètica a Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 
persones). Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre 
mantenir l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una 
dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). 
D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a final 
de mes (Idescat, 2018), la qual cosa es pot traduir en dificultats per fer front al 
pagament de factures de subministraments bàsics. Per tant, la pobresa 
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energètica és una problemàtica social que afecta un nombre important de 
famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys.  
 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa 
legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i 
l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. 
Gràcies a aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics. 
 
Aquesta llei estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar talls 
de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei 
estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els acords o 
convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, 
de gas i d’electricitat per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. 
 
La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un 
protocol d'actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al 
tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball impulsada per la Generalitat de 
Catalunya, amb les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació 
de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona van presentar un model de conveni per oferir a les 
empreses subministradores. La proposta de conveni contemplava que les 
empreses cobririen, com a mínim, el 50% de la despesa que genera la pobresa 
energètica inclosos els costos associats a la informació, l’atenció directa i la 
formació de les persones en risc d’exclusió residencial. Cap empresa 
subministradora important va voler, ni tan sols, debatre la proposta. 
 
La Llei 24/2015 garanteix en l’article 6 el subministrament elèctric a les persones 
vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els 
que hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en 
risc d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens 
Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses 
subministradores, que han evitat els talls de consum d’acord amb el principi de 
precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de  les famílies per manca d’una 
reglamentació de la Llei 24/2015, i la manca de voluntat de les empreses 
subministradores de signar els convenis que s’establien en el protocol de la Llei 
24/2015. 
 
En aquest període ha entrat en vigor en l’àmbit estatal el RD 897/2017, de 6 
d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i 
altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i 
la modificació de l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de consumidors 
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a protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la factura; el 
consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc d’exclusió 
social que té el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials 
(autonòmics o locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, 
els consumidors en risc d’exclusió social.  
 
En aquest context, l’agost de 2019 els ajuntaments (els habitants dels quals en 
situació de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut 
una carta d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en 
què s’amenaça de tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 
d’octubre si no s’efectua el pagament. La carta d’ENDESA no només reclama als 
Ens Locals el 50% del cost de les factures dels consumidors en risc d’exclusió 
social que tenen aquest reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, 
sinó que demanen que els ajuntaments es facin càrrec també del 50% del deute 
dels consumidors vulnerables que no disposen de Bo Social. ENDESA declara 
que el deute de les famílies vulnerables a Catalunya és de 21.0000.000€ 
(corresponent a 25.000 llars) i en reclama el 50% (10.500.000€) als municipis. 
 
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona va convocar els alcaldes i 
alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el 
dimecres 4 de setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta 
coordinada.  
 
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una 
reunió convocada per la Generalitat de Catalunya - a la qual van assistir les 
entitats municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals-,  en què 
principalment es va acordar donar una resposta institucional unitària a ENDESA, 
amb una carta conjunta, crear una  taula tècnica i jurídica per a elaborar una 
proposta de conveni que concreti la forma de gestionar aquest deute i negociar 
amb ENDESA en base a la llei 24/2015 com a marc de referència.  
 
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant 
l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició 
d’inadequada de la carta (pel període estival i de recent constitució dels 
consistoris en què es va enviar), la sobrecàrrega en la gestió per part dels 
Serveis Socials Bàsics d’aquestes reclamacions, i la falta d’un marc de referència 
clar.  
 
Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de Barcelona, 
cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del 
deute de les famílies en situació de vulnerabilitat. 
 
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables 
d’aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, 
l’aigua o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, 
que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.  
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I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels 
agents i moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per 
aconseguir que totes les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin 
el subministrament energètic que garanteixi una vida digna. 
 
Per això, els grups municipals sotasignats presentem els següents acords per a 
l’aprovació en aquest Ple: 
 

1. Demanar, com a condició indispensable,  la retirada de l’amenaça 
d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a 
les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder 
iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè 
aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015. 
 

2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada 
a la problemàtica de la pobresa energètica. 

 
3. Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge en la defensa dels 

drets energètics, especialment dels ciutadans més vulnerables, treballant 
de manera transversal per fer complir la llei; i a impulsar la negociació per 
a la signatura d’un conveni que reguli el deute que generin en el futur les 
famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les 
institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència 

 
4. Instar la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball 

entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament 
de desplegament de la Llei 24/2015 en què es defineixi la gestió del deute 
generat per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir 
que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat sigui objecte d’un tall de 
subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015. 

 
5. Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia 

dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al 
subministrament elèctric, tal i com marca la llei. 

 
6. Manifestem que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les 

administracions locals han de fer front al deute de subministraments 
bàsics de les famílies vulnerables. 
 

7. Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa 
Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de 
Catalunya, i que és una de les més avançades del món. 

 
8. Instar totes les administracions competents a utilitzar les vies 

sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores 
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elèctriques realitzin talls a llars, no permesos per la llei 24/2015. 
  
9. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament 

de  Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social 
de Catalunya, i a les associacions veïnals i entitats socials que lluiten 
contra la pobresa energètica al nostre municipi. 

 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir divuit vots. S’hi 
abstenen els regidors Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García 
Cejas i Sr. Diego Rodríguez Triano, és a dir tres vots. 
 
La moció s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
MOCIÓ 12/19 DEL GRUP MUNICIPAL ESPLUGUES EN COMÚ PODEM PER 
A LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
El grup polític Esplugues en Comú Podem – En Comú Guanyem es dirigeixen al 
ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat  per instar el reconeixement de 
l'estat d'emergència climàtica en què ens trobem mitjançant l'adopció de la 
present moció i les mesures que de se'n derivin. 
 
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat  reconeix que el planeta, així com els 
éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill. Prova d'això són els 
recents informes sobre l'estat de la biodiversitat de la Plataforma 
intergovernamental de ciències polítiques sobre serveis de biodiversitat i 
ecosistemes (IPBES, sigles en anglès) i sobre l'escalfament global de 1,5 ºC de 
l'IPCC, que alerten d'un rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels 
ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat 
humana. També s'està a la vora del punt de no retorn front al canvi climàtic. No 
respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de 
persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la 
vida a la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques. 
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En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la 
situació. Admetre les evidències científiques, així com, el camí de reducció de 
les emissions proposat és l'única manera de protegir l'existència d'un futur per al 
municipi i el planeta. La ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat 
d'aquesta lluita i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat  pot tenir un paper clau 
en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i 
realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l'increment de la temperatura 
global. 
 
Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de 
compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, 
amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de 
ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d'efecte hivernacle 
anuals necessàries, abandonar progressivament els combustibles fòssils, 
apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de 
carboni com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les 
indicacions de l'informe de l'IPCC per limitar l'augment de les temperatures 
globals a 1,5 ºC. Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos 
disponibles per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que 
comporta. 
 
El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia , pacte del que ja forma 
part l’Ajuntament d‘Esplugues ,és el corrent principal del moviment Europeu que 
involucra les Autoritats Locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi 
climàtic. Aquesta iniciativa renovada defineix els compromisos renovats i la visió 
compartida per abordar reptes interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, 
l’adaptació i l’energia sostenible.  
 
La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, 
formació i conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i 
l'enorme canvi necessari , frenar l'emergència. Davant d'aquesta emergència 
l'Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de transformació social i 
assegurar la plena consecució dels següents objectius generals. 
 
 L'AJUNTAMENT D' ESPLUGUES DE LLOBREGAT ES COMPROMET A: 
 
1. Continuar desenvolupant la necessària adaptació del municipi a la crisi 
climàtica, amb les conseqüències de l'increment de la temperatura global, les 
onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar 
i altres manifestacions que ja s'estan produint. 
 
2. Instar al govern d’Espanya a establir els compromisos polítics, normatius i 
dotar dels recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d'efecte 
hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans 
de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes 
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com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, 
inclòs l'humà. 
 
3. La implicació i participació de la ciutadania en les decisions a prendre és part 
fonamental per tal d’assolir els objectius. En aquest sentit caldrà establir un espai 
participatiu i de seguiment en el que, a través d’indicadors i objectius verificables 
i quantificables, es pugui avaluar el progrés i compartir les accions a prendre. Es 
fa necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de 
gènere i d'altres col·lectius vulnerables. 
 
4. Implementar les actuacions contingudes en el Pla d’Emergència Climàtica del 
municipi (pla d’adaptació i mitigació del canvi climàtic) que contemplarà, entre 
d’altres accions, abandonar progressivament els combustibles fòssils, apostant 
per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària, aconseguir un 
consum elèctric 100% a través d’energies renovables i una mobilitat sostenible 
com més aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres 
mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d'energia fins consums 
sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions 
renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre 
l'emergència climàtica, o aconseguir una política de residu zero.  
 
5. Seguir avançant , entre altres, en una economia local i de proximitat, que 
impulsi la autosuficiència alimentària. 
 
6. En defensa del futur, d'un planeta viu i d'un món just, l’Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat dona suport a la convocatòria internacional de Vaga mundial pel 
clima, una mobilització que serà, vaga estudiantil, vaga de consum, 
mobilitzacions als centres de treball i als carrers, tancaments en suport de la lluita 
climàtica, ... i convidem a la ciutadania i a la resta d'actors socials, ambientals i 
sindicals a secundar aquesta convocatòria i a sumar-se a les diferents 
mobilitzacions del 27 de setembre de 2019. 
 
7. Notificar l’acord al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés del Diputats. 
 
8. Traslladar aquests acords a les entitats socials i veïnals del municipi per tal de 
fer-se seus els compromisos d’emergència climàtica i sumar-se a la convocatòria 
de Vaga del dia 27 de setembre. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
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Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots.   
 
La moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint 
hores i catorze 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. 
   

  
L’alcaldessa                                                                  El secretari  
 
 
Pilar Díaz Romero                                             Pedro Carmona Pérez 
 


