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AJUNTAMENT  PLE  12/19 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE JULIOL  DE 2019 
 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores del dia 3 de juliol de 2019, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió 
extraordinària, 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 (s’incorpora a les divuit i quatre minuts), 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.                
 
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.  
 
La senyora Díaz diu: 
 
“Bona tarda. Donem inici al ple extraordinari, avui dia 3 de juliol, a les 18:00 
hores, amb l’objecte de tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia, que a 
continuació es detalla, com tenim en l’ordre del dia que hem rebut a la 
convocatòria. 
 
Els dos primers punts són de donar compte i, per tant, passaré ara mateix a fer 
les explicacions oportunes. 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS 
POLÍTICS MUNICIPALS I DELS RESPECTIUS PORTAVEUS. 
 
De fet, el primer punt, el punt número 1, és donar compte de la constitució dels 
grups municipals – dels grups polítics municipals– i dels respectius portaveus. 
En aquest cas, explicar, com saben molt bé, que s’han constituït cinc grups 
polítics municipals, amb les següents denominacions i amb els següents 
portaveus titulars: 
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- El Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, portaveu 
del qual serà el senyor Eduard Sanz; 

- El Grup Municipal Republicà, el portaveu del qual serà el senyor Oriol 
Torras; 

- El Grupo Municipal Ciudadanos, el portaveu del qual serà el senyor Julio 
Roldán; 

- El Grup Municipal Esplugues en Comú Podem, el portaveu del qual serà 
el senyor Jordi Pérez; 

- I el Grup Municipal Popular, el portaveu del qual serà el senyor Marcos 
Sánchez. 

 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent proposta d’acord: 
 
La totalitat de partits polítics amb representació en el Ple de l’Ajuntament han 
procedit a la constitució de grup polític i a la designació de portaveu i, en el seu 
cas, suplent. 
 
Per tant, han estat constituïts cinc grups polítics municipals en la forma següent: 
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE 
PROGRES (PSC-CP) 
 

1. PILAR DIAZ ROMERO  
2. EDUARD SANZ GARCIA (Portaveu) 
3. SARA FORGAS UBEDA  (Portaveu suplent) 
4. OLIVER JOSÉ PEÑA ESTÉVEZ  
5. MONTSERRAT ZAMORA ANGULO  
6. MANUEL POZO LOPEZ  
7. MARIA ISABEL (MARIBEL) AGUILERA MULERO 
8. FRANCISCO JAVIER GIMÉNEZ GONZÁLEZ  
9. MONTSERRAT PÉREZ ESCOBAR 
10. JOAN MARÍN MESTRE (Independent)  
11. CLAUDIA ACEBRÓN MORALES 

 
GRUP MUNICIPAL REPUBLICÀ (GMR) 
 

1. ORIOL TORRAS I PLANAS (Portaveu) 
2. HERMINIA VILLENA I COLLADO (Independent) (Portaveu suplent) 
3. JUAN CARLOS SILLERO I VERA 
4. MARTA ALARCÓN I PUERTO 

 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (Cs) 
 

1. JULIO MANUEL ROLDÁN MORENO (Portaveu) 
2. GEMMA GARCÍA CEJAS (Portaveu suplent) 
3. DIEDO RODRÍGUEZ TRIANO (Portaveu suplent) 
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ESPLUGUES EN COMÚ PODEM (ECP) 
 

1. JORDI PÉREZ PINEDA (Portaveu) 
2. DOLORES CASTRO LEIVA (Portaveu suplent) 

 
 
GRUP MUNICIPAL POPULAR (PP) 
 

1. MARCOS SÁNCHEZ SILES (Portaveu) 
 
 
El que es posa en coneixement del Ple de la Corporació, als efectes oportuns. 
 
El ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA EN MATÈRIES DE LA SEVA COMPETÈNCIA. 
 
El segon punt... Estava pensant en la paritat, aquesta vegada... Tan paritari que 
és aquest ajuntament, i no ho tenim en la junta de portaveus.  
 
El segon punt és donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de la 
seva competència. En aquest cas no m’allargaré, vostès coneixen –dirien 
perfectament, perquè hem intentat donar puntualment aquesta informació abans 
d’arribar a aquest plenari– quin és el nou organigrama polític, quines són 
aquestes delegacions. Ens hem detingut en les preguntes que ens han fet i ens 
han formulat. En qualsevol cas, si hi ha alguna cosa pendent no hi ha cap 
problema en què en puguem parlar ara, a continuació, però així, de manera molt 
ràpida, recordo que el nou organigrama polític conté quatre tinences d’Alcaldia, 
amb quatre àrees de govern:  
 
- L’Àrea de Serveis Generals i Govern obert, que és la que conté un apartat per 
a nosaltres important, Economia i Treball; 
 
- l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que en aquest àmbit també es crea un nou 
apartat també important i amb un pes cada cop més creixent, com és el de 
Transició Ecològica; 
 
- l’Àrea de Drets Socials, que conté també polítiques socials d’habitatge, tot i que 
hi ha una part d’habitatge que continua a Territori i Sostenibilitat, aquesta part 
social l’hem volgut mantenir a l’Àrea de Drets Socials: 
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- i per últim, l’Àrea de Drets Civils i Ciutadania, que també té un apartat nou per 
poder visibilitzar totes aquelles polítiques que des de diferents regidories es 
faran, que s’anomenarà «Ciutat Educadora».  
 
A banda d’això, continuem amb deu regidories de districte, que coneixen molt bé 
quines són: Centre, El Gall, La Plana, Montesa, Can Vidalet, Can Clota, La 
Miranda, Finestrelles, Ciutat Diagonal i La Mallola. Dinou regidories delegades 
en diferents matèries, moltes més, evidentment, però les llegeixo ràpidament: 
Territori i Sostenibilitat, Transició Ecològica i Benestar Animal, Drets Socials i 
Polítiques de Família, Polítiques Socials d’Habitatge, Polítiques de Joventut i 
Intercanvis Internacionals, Drets Civils, Cultura i Memòria Històrica, Esports, 
Educació –on trobem totes les vessants d’Educació, també l’Educació en el 
lleure– Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau, Interculturalitat i 
Nova Ciutadania, Economia i Treball, Comerç i Consum, Usos de l’Espai Públic, 
Protecció Civil, Turisme, Organització i Recursos Humans, Comunicació i, per 
últim, Participació. 
 
Tenim dues regidories adjuntes, una a Policia Local i l’altra a polítiques de dones 
i usos del temps.  
 
I bé, jo crec que amb això ja passaríem al tercer punt de l’ordre del dia. Com molt 
resumit, vostès coneixen l’organigrama, està penjat a més a més ja a la pàgina 
web, i tot i que aquests dos punts eren un donar compte i per tant no els hem de 
votar, si encara tenen alguna qüestió o volen formular en el plenari alguna 
pregunta, no tenim cap inconvenient. 
 
Entenc que no és així, per tant, ja podem passar al tercer punt de l’ordre del dia. 
 
 
Es dona compte de les resolucions de l’Alcaldia que es transcriuen íntegrament: 
 

 
DECRET NÚM. 2198 

 
Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, determinen les 
atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen el caràcter de delegables. 
 
En ús de les atribucions que s'estableixen als articles 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 53. 3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la Llei 8/1987 de 15 d'abril. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern l'exercici de les següents atribucions: 
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a) Les establertes a l'article 21.1, lletres g), j), i o), de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 
i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
 
b) La contractació administrativa d’obres, serveis, subministraments, 
concessions d’obra pública, o qualsevol altra matèria quan, de conformitat amb 
la legislació en matèria de règim local i de contractació del sector públic, sigui de 
competència de l’Alcaldessa, excepció feta  dels contractes menors d’obres, 
serveis i subministraments que no superin els imports següents: 
 
 Obres:  5.000,00€ (IVA exclòs). 
 Subministrament:  2.000,00€ (IVA exclòs). 
 Serveis: 2.000,00€ (IVA exclòs).  
 
c) L’adopció de resolucions en matèria tràfic jurídic dels béns i drets municipals 
quan, de conformitat amb la legislació en matèria de règim local, de patrimoni de 
les administracions públiques i/o d’expropiació forçosa sigui de competència de 
l’Alcaldessa. 
 
d) L’atorgament de llicències per efectuar parcel·lacions urbanístiques, moviment 
de terres, obres de nova planta, modificació d'estructura o aspecte exterior dels 
edificis, primera utilització dels edificis i modificació de l'ús dels mateixos, i 
demolició o enderroc de construccions. 
 
e) Les atribuïdes a l'alcaldessa, en virtut del que s’estableix en la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, de la 
Generalitat de Catalunya; així com les derivades de l’aplicació del règim de 
comunicació quan resulti aplicable. 
 
f) La sol·licitud i acceptació de subvencions d'Entitats Públiques amb destinació 
a obres, activitats i serveis municipals, i subministraments, en els casos que la 
regulació específica que les reguli estableixi la competència de l'Alcaldessa. 
 
g) La concessió de subvencions amb càrrec a crèdit pressupostari disponible a 
l'efecte. 
 
h) L'aprovació dels padrons fiscals. 
 
i) L'aprovació dels expedients de declaració de crèdits incobrables. 
 
j) L’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació 
d’obligacions dintre dels límits de la competència de l’alcaldia i d’acord amb el 
pressupost vigent. 
 
k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament 
en les matèries de la seva competència. 
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l) La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de 
competència de l’alcaldia. 
 
m) L’aprovació del Pla estratègic de subvencions, l’aprovació de les bases i 
convocatòries de subvencions i seva resolució, així com l’aprovació de convenis 
en el marc de l’activitat de foment; sempre dintre dels límits de la competència 
de l’alcaldia i d’acord amb el pressupost vigent. 
 
n) L’aprovació del convenis de col·laboració de l’article 47 i següents de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector públic. 
 
o) L’aprovació dels instruments de planificació i programació de les diferents 
activitats municipals en matèries de competència de l’alcaldia. 
 
SEGON.- Els acords adoptats per la Junta de Govern posen fi a la via 
administrativa en els termes de l'article 52.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril. 
 
TERCER.- Les atribucions delegades seran exercitades en la seva totalitat per 
la Junta de Govern, sense que aquesta en cap cas, puguin ser objecte de 
delegació per la Junta. 
 
QUART.-  
 
1.- L'Alcaldessa podrà revocar o modificar en qualsevol moment les delegacions 
efectuades amb les mateixes formalitats que les exigides per al seu atorgament.  
 
2.- Així mateix podrà avocar per a sí el coneixement d’un o diversos assumptes, 
quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica, resulti 
convenient.  
 
En tot cas l’avocació serà realitzada mitjançant acord motivat que haurà de ser 
comunicat a les parts interessades de forma prèvia o simultània a la resolució 
final que es dicti. 
 
3.- L’Alcaldessa manté, en relació amb el conjunt de competències delegades en 
la Junta de Govern, la relativa a la resolucions que hagin de ser adoptades, per 
raons d’urgència, en els períodes compresos entre les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local. 
 
CINQUÈ.- Les atribucions delegades per ser eficaces requeriran l'acceptació 
expressa de la Junta de Govern. 
 
SISÈ.- Les atribucions delegades ho seran en tot cas amb efectes i a partir del 
moment en que es formalitzi l’acceptació per la Junta de Govern Local. 
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SETÈ.- En els expedients relatius a les matèries delegades, qualsevol que sigui 
l'estat de tramitació que es trobi, la seva resolució correspondrà a la Junta de 
Govern, a partir i d'acord amb el que s'exposa al punt anterior. 
 
VUITÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament en la 
primera sessió ordinària que se celebri; donar trasllat de la mateixa a les Àrees i 
Serveis Municipals i procedir a la seva publicació reglamentària. 
 
 

DECRET NÚM. 2199 
 
Atès que la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
en el seu article 23.2 i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós 
de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, en els 
seus articles 48 i 55, determinen l'existència dels Tinents d'Alcaldia que 
substitueixen a l'Alcaldessa per l'ordre del seu nomenament, en els casos de 
vacant, absència o malaltia. 
 
Atès que les referides normes assenyalen que la seva designació i revocació 
correspon lliurement a l'Alcaldia, entre les persones que composen la Junta 
de Govern Municipal i havent quedat constituïda aquesta per Decret dictat el dia 
d'avui. 
 
En ús de les atribucions establertes a l'article 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
1.- Designar Tinents d'Alcaldia de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, a les 
persones components de la Junta de Govern que a continuació es dirà, els 
quals assumiran la substitució en l’Alcaldia, per l'ordre que s'indica, en casos 
de vacant, absència o malaltia: 
 
1ra. Tinença d'Alcaldia: Sr. Eduard Sanz García 
2na. Tinença d'Alcaldia: Sra. Sara Forgas Úbeda 
3ra. Tinença d'Alcaldia: Sra. Montserrat Zamora Angulo 
4ta. Tinença d'Alcaldia: Sr. Oliver José Peña Estévez 
 
2.- L’exercici de les quatre tinences d’alcaldia comportarà la dedicació exclusiva 
de les persones designades, les qual percebran la retribució que en cada cas 
es determini pel Ple de l’Ajuntament.  
 
Amb caràcter provisional, es mantenen les retribucions referides al règim de 
dedicació exclusiva aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de 
juliol de 2015. Una vegada el Ple hagi determinat el nou règim retributiu, les 
retribucions ara mantingudes amb caràcter provisional s’ajustaran a les 
definitives. 
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 Càrrec Dedicació  Retribució  
1ra Tinença d'Alcaldia exclusiva  53.500€ 
2na Tinença d'Alcaldia exclusiva  46.900€ 
3ra Tinença d'Alcaldia exclusiva  36.000 € 
4ta Tinença d'Alcaldia exclusiva  36.000 € 

 
3.- Els efectes retributius d’aquesta resolució es retrotrauen a la data de 
constitució del present Consistori, així com els efectes que hagin de tenir sobre 
els respectius règims de protecció amb la Seguretat Social; sense perjudici de 
les adequacions que corresponguin realitzar en funció de les circumstàncies 
individuals en que es trobi cada persona designada. 
 
4.- Donar compte d'aquest Decret al ple de l'Ajuntament, a la primera sessió que 
celebri. 

 
DECRET NÚM. 2200 

  
Atès que la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en 
el seu article 20, 1, b) i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 48,1, b), 
estableixen, dins de l'organització municipal, l'existència de la Junta de Govern 
Municipal. 
 
Atès que les citades normes, en els seus articles 23 i 54, respectivament, 
determinen el nombre màxim de membres que poden integrar-la, així com la 
forma del seu nomenament i separació. 
 
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.- Nomenar membres de la Junta de Govern d'aquest Ajuntament a les 
Regidores i els Regidors que a continuació es dirà i en conseqüència constituir 
la Junta de Govern que estarà integrada per : 
 
PRESIDENTA: Sra. MARIA PILAR DÍAZ ROMERO 
 
MEMBRES: 
 
Sr. EDUARD SANZ GARCÍA 
Sra. SARA FORGAS ÚBEDA 
Sr. OLIVER JOSÉ PEÑA ESTÉVEZ 
Sra. MONTSERRAT ZAMORA ANGULO 
Sr. MANUEL POZO LÓPEZ 
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Sra. MARIA ISABÉL AGUILERA MOLERO 
 
2.- Als efectes de millorar la coordinació i la comunicació horitzontal, hauran 
d'assistir de manera permanent a les sessions de la Junta de Govern Municipal 
la totalitat de regidores i regidors que ostentin delegacions de l’Alcaldia. 
 
3.- Donar compte d'aquest Decret al ple de l'Ajuntament a la primera sessió que 
celebri. 
 

DECRET NÚM. 2236 
 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Encarregar la Regidora Sra. Sara Forgas Úbeda l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per a la direcció immediata i coordinació del 
conjunt de regidories i serveis que s’agrupen en l’Àrea de Drets Socials i, en 
concret, la pròpia regidoria de Drets socials i Polítiques de família i la regidoria 
de Polítiques socials d’habitatge. 
 
Segon.- Delegar en la Regidora Sra. Sara Forgas Úbeda l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria de Drets Socials i Polítiques de Família incloent les següents 
matèries: 
 

- Atenció primària: atenció individualitzada, atenció domiciliària, projectes 
comunitaris, etc. 

- Promoure la formulació i gestió de polítiques de família. 
- Atenció a la infància i adolescència: Detecció de casos de risc, beques 

educació especial, beques activitats d'oci, seguiment absentisme escolar, 
derivació a serveis especialitzats, etc. 

- Atenció a persones adultes: Tramitació PIRMI, tramitació pensions no 
contributives, ajudes per a emergències, ajudes a transeünts, suport a 
entitats, etc. 

- Promoure la formulació i gestió de polítiques inclusives. 
- Programació i gestió d’iniciatives per a l’eliminació de la pobresa i 

l’exclusió social. 
- Desenvolupament i gestió de polítiques d’acció comunitària.  
- Gestió de la mediació comunitària. 
- Promoció de la salut: salut escolar; control de la salut les persones  
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esportistes; educació sexual en les escoles; prevenció primerenca de les 
addiccions, salut per a la tercera edat, vacunacions a escolars, activitats 
Xarxa Catalana de Ciutats Saludables. Enquesta de Salut, avaluacions de 
riscos, etc. 

- Atenció a les persones amb capacitats diferents. 
- Emissió de la Targeta d'aparcament per a persones amb capacitats 

diferents. Transport adaptat. 
- Suport a la sol·licitud pensions, ajudes familiars, etc. 
- Promoure polítiques transversals d’inclusió de les persones amb 

capacitats diferents, en el conjunt d’activitats de la ciutat: Ocupació, 
Lleure, Habitatge, Salut, Assistència, Educació, etcètera. 

- Participar en la programació, realització, seguiment i gestió dels 
equipaments comunitaris adreçats a la persones amb capacitats diferents. 

- Presidir, per delegació de l'Alcaldessa, el Consell de Cohesió social. 
 

Tercer.- Delegar en la regidora Sra. Sara Forgas Úbeda l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria de Comunicació, incloent les següents matèries: 
 

- Gestionar la relació amb els mitjans de comunicació. 
- Definir la imatge corporativa i fer el seguiment de la seva aplicació. 
- Impulsar i supervisar la confecció i difusió de les publicacions municipals, 

amb independència de la seva realització en suport físic o digital . 
- Gestionar les accions de comunicació, la informació general a la 

ciutadania. 
- Dirigir i coordinar la presència i activitat municipal  a les xarxes socials. 
- Avaluar l’eficàcia de la informació institucional i formular les propostes i 

accions de millora que correspongui adoptar. 
- Determinar l’organització més adequada per assolir els objectius 

municipals en matèria de comunicació. 
- Presidir, per delegació de l'Alcaldessa, el Consell de mitjans de 

comunicació públics locals. 
 
Quart.- Delegar en la Regidora Sra. Sara Forgas Úbeda l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general Promoció de la Gent 
gran i, en concret, el següent: 
 

- Desenvolupament, gestió i execució de programes transversals la prioritat 
dels quals se centri en l'atenció a les persones grans, en matèries com la 
formació permanent, la salut, la integració social, l'oci, els esports etc. 

- Vetllar per l'adequada integració de les persones grans en els programes, 
activitats i accions que els diferents àmbits, àrees i serveis municipals 
estableixin, amb respecte de les especificitats i necessitats pròpies de les 
persones grans. 

- Atenció a la tercera edat: Atenció domiciliària, passi transport metropolità, 
sol·licituds pensions no contributives, ingressos a residències, activitats 
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d'oci, organització de tallers, activitats de dinamització dels "Esplais de 
Gent Gran". 

- Participar en la programació, realització, seguiment i gestió en els 
Programes d'habitatge per a gent gran, de caràcter tutelat o en altres 
règims. 

- Participar en la programació, realització, seguiment i gestió dels 
equipaments comunitaris adreçats a la gent gran. 

- Presidir, per Delegació de l'Alcaldessa el Consell de la Gent Gran. 
 
Cinquè.-  
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  
 

- 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.  

- Redacció, contractació i execució de projectes d'obres, serveis i 
subministraments relacionats amb les seves competències. I contractació 
de béns i serveis vinculats a les competències que té atribuïdes. 

- Gestió d'instal·lacions i seguiment de projectes en l'àmbit de les seves 
competències. 

- Coordinació i col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 
prestació de serveis encomanats. 

- 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. 
 

 
DECRET NÚM. 2237 

 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Encarregar la Regidora Sra. Montserrat Zamora Angulo l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per a la direcció immediata i coordinació del 
conjunt de regidories i serveis que s’agrupen en l’Àrea de Drets Civils i 
Ciutadania, i en concret, Joventut i Intercanvis internacional, Drets Civils, Cultura 
i Memòria històrica, Esports, Educació, Cooperació al desenvolupament i 
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Promoció de la pau, Interculturalitat i nova ciutadania; i Promoció de la Gent 
Gran. 
 
Segon.- Encarregar la Regidora Sra. Montserrat Zamora Angulo l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per a la direcció immediata i coordinació del 
conjunt de regidories i serveis que s’agrupen en Economia i Treball i, en concret, 
la pròpia regidoria d’Economia i Treball i les de Comerç i consum,  Turisme;  i els 
Mercats no sedentaris.  
 
Tercer.- Delegar en la Regidora Sra. Montserrat Zamora Angulo l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria d’Economia i Treball incloent les següents matèries: 
 

- Dinamització i potenciació de les activitats econòmiques terciàries i 
industrials, prioritzant l’economia social, verda i sostenible; fomentant  que 
les condicions laborals siguin dignes i adequades a les necessitats de les 
persones en totes les seves dimensions, i facilitant a les empreses i 
persones emprenedores que desenvolupin els seus projectes amb 
possibilitats de viabilitat. 

- Formular i gestionar l’execució del Pacte per a la reactivació econòmica i 
la creació d’ocupació de qualitat d’Esplugues; així com la seva avaluació, 
revisió i actualització. 

- Foment de l’emprenedoria adreçada a la generació de nova activitat 
econòmica i a la consolidació i ampliació de l’existent. 

- Gestió Coworking. 
- Servei d'Informació i desenvolupament empresarial. 
- Suport a la creació i implantació d’activitats innovadores (R+D+I) 
- Regeneració del teixit industrial situat en els polígons industrials. 
- Formació ocupacional i escoles taller. 
- Orientació professional. 
- Suport a la inserció laboral. 
- Borsa de treball. 
- Plans de treball temporal. 
- Iniciatives locals de treball. 
- Pràctiques en les empreses. 
- Aplicació a l'àmbit municipal de Programes de la Unió Europea, de l'Estat 

o de la Comunitat Autònoma. 
- Relacions amb el Servei català d’ocupació (SOC). 

 
Quart.- Delegar en la Regidora Sra. Montserrat Zamora Angulo l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria d’ Esports  incloent les següents matèries: 
 

- Escoles esportives municipals i activitat física d'adults. 
- Serveis de natació. Cursos, abonaments, natació terapèutica, beques, 

piscines d'estiu. 
- Educació física escolar. 
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- Jocs esportius escolars i altres activitats esportives extraescolars. 
- Organització d'activitats esportives. 
- Col·laboració i suport a entitats esportives. 
- Presidir, per delegació de l'Alcaldessa, els Consell Municipal d’Esport. 

 
Cinquè.- Delegar en la Regidora Sra. Montserrat Zamora Angulo l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria de Participació incloent les següents matèries: 
 

- Promoure, establir i gestionar sistemes, mecanismes i eines adreçats a 
promoure, facilitar i incentivar de participació ciutadana en els assumptes 
públics. 

- Vetllar el correcte funcionament del sistemes, mecanismes i eines de 
participació ciutadana de que disposa l’Ajuntament. 

- Gestió del Consell de Ciutat 
- Gestió del Consell d’infants i de l’Audiència pública als nois i noies 

d’Esplugues. 
- Integrar la informació proporcionada pels mecanismes de participació 

ciutadana en la gestió de la corporació. 
 
Sisè.- Delegar en la Regidora Sra. Montserrat Zamora Angulo l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general l’Atenció a la 
Ciutadania i, en concret, el següent: 
 

- Gestió de les actuacions municipals adreçades a garantir el dret de la 
ciutadania a l’accés a la informació pública, en els termes establerts per 
les disposicions vigents. 

- Gestió del Punt d’Atenció a la Ciutadania i de les diferents tasques 
encomanades a aquest servei. 

- Potenciació de l’accessibilitat de la ciutadania, mitjançant els diferents 
formats disponibles, a la informació pública. 

Setè.-  
 
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  
 

- 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.  

- Redacció, contractació i execució de projectes d'obres, serveis i 
subministraments relacionats amb les seves competències. I contractació 
de béns i serveis vinculats a les competències que té atribuïdes. 

- Gestió d'instal·lacions i seguiment de projectes en l'àmbit de les seves 
competències. 

- Coordinació i col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 
prestació de serveis encomanats. 

- Redacció i tramitació d'Ordenances en temes de la seva competència. 
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2.- Les delegacions conferides no inclouen la facultat de resoldre mitjançant 
actes administratius que afectin terceres persones. 
 

 
DECRET NÚM. 2238 

 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Delegar en el Regidor Sr. Oliver José Peña Estévez l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria de Transició ecològica i benestar animal, incloent les següents 
matèries: 
 

- Activitats de protecció i recuperació del medi ambient i del medi natural. 
- Accions encaminades a la sostenibilitat i a l’aplicació en l’àmbit municipal 

de les Polítiques Europees en matèria d’Energia, Canvi Climàtic i Medi 
Ambient. 

- Control de la contaminació acústica i atmosfèrica. 
- Control d'emissions. 
- Control de les activitats econòmiques, inclosos els espectacles públics, 

les activitats recreatives i les de restauració, subjectes a autoritzacions, 
llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables. Llicències 
ambientals. 

- Inspeccions mediambientals a indústries i activitats, en l'àmbit del control 
d'emissions. 

- Control de les activitats innòcues. 
- Avaluació d'impactes ambientals. 
- Control d'abocaments. 
- Eficiència energètica i implantació de sistemes de generació d’energia 

sostenibles. 
- Educació per a la sostenibilitat. 
- Salut comunitària i protecció de la salut. 
- Higiene d'aliments i d'aigües: Anàlisis, control manipulació d'aliments, 

cadena de fred, etc. 
- Salubritat pública. Inspecció d’activitats, en matèria de salut, en l’àmbit de 

les competències municipals. Prevenció de zoonosi. Activitats de difusió i 
sensibilització. Control sanitari de piscines. Control sanitari de residències 
geriàtriques. 



 
 pàg 15
   
 

- Programes i actuacions adreçats a la protecció i benestar dels animats. 
- Programes i actuacions d’educació i conscienciació que afavoreixin una 

responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en 
la defensa i preservació dels animals, tendent a garantir un tracte que, 
atenent bàsicament les necessitats etiològiques, en procuri el benestar. 

- Control del comportament cívic i responsable de la tinença d’animals a 
l’espai públic. 

- Gestió de les competències municipals en relació amb la protecció dels 
animals de companyia. 

 
Segon.- Delegar en el Regidor Sr. Oliver José Peña Estévez l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria d’Organització i Recursos Humans, incloent les següents matèries: 
 

- Organització, estructura orgànica i funcional. Sistema de gestió i qualitat 
de l’activitat municipal. 

- La gestió dels recursos humans, relació de llocs de treball i plantilla. 
- Selecció del personal funcionari i laboral.  
- Situacions administratives. 
- Formació i promoció, carrera professional. 
- Retribució, reconeixement, incentivació, beneficis socials. 
- Règim disciplinari. 
- Participació de les persones empleades públiques i Comunicació interna. 
- Relacions laborals. 
- Salut laboral i prevenció de riscos laborals. 
- Gestió de la unitat de contractació. 
- Gestió centralitzada de compres, assegurances, lloguers i cessions 

temporals d’ús de béns de titularitat municipal. 
- Gestió patrimonial i inventari municipal. Béns subjectes a reversió. 
- Relacions amb les comunitats de propietaris i propietàries. 

 
Tercer.- Delegar en el Regidor Sr. Oliver José Peña Estévez l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria d’Interculturalitat i Nova ciutadania, incloent les següents matèries: 
 

- Establiment i desenvolupament de polítiques municipals destinades a 
afavorir la interacció entres les diverses cultures presents al municipi, de 
forma horitzontal i sinèrgica, per afavorir la integració i la convivència 
harmònica de tota la ciutadania. 

- Desenvolupament, gestió i execució de les polítiques municipals en 
matèria d’acolliment de persones nouvingudes. 

- Desenvolupament, gestió i execució de polítiques i programes 
transversals d’inclusió de la nova ciutadania, en el conjunt d’activitats de 
la ciutat: Formació i Educació, Ocupació, Lleure, Cultura, Salut, 
Assistència, etcètera. 

- Desenvolupament, gestió i execució de polítiques i programes 
transversals tendents a assegurar que el conjunt d’activitats de la ciutat: 
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Formació i Educació, Ocupació, Lleure, Cultura, Salut, Assistència, 
etcètera, fomenten i coadjuven a la consolidació i millora de la cohesió 
social. 

 
Quart.- 
 
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  
 

- 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.  

- Redacció, contractació i execució de projectes d'obres, serveis i 
subministraments relacionats amb les seves competències. I contractació 
de béns i serveis vinculats a les competències que té atribuïdes. 

- Gestió d'instal·lacions i seguiment de projectes en l'àmbit de les seves 
competències. 

- Coordinació i col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 
prestació de serveis encomanats. 

- 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. 
 

 
DECRET NÚM. 2239 

 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Delegar en la Regidora Sra. Montserrat Pérez Escobar l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria d’Educació, incloent les següents matèries: 
 

- Coordinació dels diferents nivells d'ensenyament reglat. 
- Polítiques adreçades a la millora de la qualitat de l’Escola Pública. 
- Foment de la integració de les activitats formatives en els diferents sectors 

de la ciutat i en el seu teixit social i productiu. 
- Suport i gestió de la matriculació d'alumnes als centres escolars, i d'altres 

activitats escolars. Gestió de beques de menjador. 
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- Promoció i coordinació d'activitats extraescolars. 
- Consell Escolar Municipal. 
- Coordinació del Centre de Recursos Pedagògics. 
- Gestió de l'Escola d'Adults i de les Escoles Bressol municipals. 
- Normalització lingüística i Escola de Català. 
- Activitats d'informació, atenció i orientació dirigida a la "comunitat escolar". 
- Relacions amb les institucions universitàries i amb les seus universitàries 

ubicades o que s’ubiquin al municipi. 
- Orientació universitària. 
- Gestió de les instal·lacions pròpies. 

 
Segon.-  
 
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  
 

- 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 col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 

prestació de serveis encomanats. 
- 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. 
 

 
DECRET NÚM. 2240 

 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Delegar en la Regidora Sra. Maria Isabel Aguilera Mulero l'exercici de 
les atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis 
de la Regidoria de Cultura i Memòria històrica, incloent les següents matèries: 
 

- Escoles i tallers municipals: ceràmica, música, esmalts i pintura.  
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- Festa Major i altres festes populars. 
- Difusió i creació artística; activitats de promoció cultural, concursos, 

certàmens, premis, publicacions etcètera. 
- Gestió de les Biblioteques Públiques. 
- Gestió dels museus i  dels espais i exposicions museístiques i d’altra 

naturalesa de caràcter permanent, temporal o itinerant. 
- Promoció del Patrimoni Cultural i les polítiques municipals relacionades 

amb la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni cultural local. 
- Memòria històric. 
- Col·laboració i suport a entitats de caràcter cultural. 
- Presidir, per delegació de l'Alcaldessa, el Consell Municipal de Cultura. 

 
Segon.- Delegar en la Regidora Sra. Maria Isabel Aguilera Mulero l'exercici de 
les atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis 
de la Regidoria de Turisme, incloent les següents matèries: 
 

- Projecció de la ciutat com a referent turístic. 
- Integració de la ciutat en les xarxes i “rutes” d’activitat turística, 

especialment en els àmbits culturals i ambiental. 
- Consolidació de les dimensions econòmica i laboral del sector turístic. 

 
Tercer.- Delegar en la Regidora Sra. Maria Isabel Aguilera Mulero l'exercici de 
les atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis 
municipals en les matèries següents: 
 

- Normalització lingüística i escola de català. 
- Arxiu històric. 

  
Quart.-  
 
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  

- 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 col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 

prestació de serveis encomanats. 
- 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. 
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DECRET  NÚM. 2241 
 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Delegar en la Regidora Sra. Maria Isabel Aguilera Mulero l'exercici de 
les atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis 
de la Regidoria de Cultura i Memòria històrica, incloent les següents matèries: 
 

- Escoles i tallers municipals: ceràmica, música, esmalts i pintura.  
- Festa Major i altres festes populars. 
- Difusió i creació artística; activitats de promoció cultural, concursos, 

certàmens, premis, publicacions etcètera. 
- Gestió de les Biblioteques Públiques. 
- Gestió dels museus i  dels espais i exposicions museístiques i d’altra 

naturalesa de caràcter permanent, temporal o itinerant. 
- Promoció del Patrimoni Cultural i les polítiques municipals relacionades 

amb la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni cultural local. 
- Memòria històric. 
- Col·laboració i suport a entitats de caràcter cultural. 
- Presidir, per delegació de l'Alcaldessa, el Consell Municipal de Cultura. 

 
Segon.- Delegar en la Regidora Sra. Maria Isabel Aguilera Mulero l'exercici de 
les atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis 
de la Regidoria de Turisme, incloent les següents matèries: 
 

- Projecció de la ciutat com a referent turístic. 
- Integració de la ciutat en les xarxes i “rutes” d’activitat turística, 

especialment en els àmbits culturals i ambiental. 
- Consolidació de les dimensions econòmica i laboral del sector turístic. 

 
Tercer.- Delegar en la Regidora Sra. Maria Isabel Aguilera Mulero l'exercici de 
les atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis 
municipals en les matèries següents: 
 

- Normalització lingüística i escola de català. 
- Arxiu històric. 
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Quart.-  
 
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  

- 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 col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 

prestació de serveis encomanats. 
- 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. 
 

 
DECRET NÚM. 2242 

 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Delegar en el Regidor Sr. Francisco Javier Giménez González l'exercici 
de les atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els 
serveis de la Regidoria de Usos de l’espai públic, incloent les següents matèries: 
 

- Establiment de les normes reguladores de la utilització de les vies i espais 
públics. 

- Autoritzacions d’usos comuns especials i privatius (terrasses i vetlladors, 
casetes de pirotècnica... etcètera), diferents de les que comporten 
utilització del subsol, o el vol, com ara instal·lacions de canalitzacions de 
serveis d’aigua, electricitat, gas...etcètera, i/o l’ocupació de l’espai públic 
vinculada a l’execució d’obres i/o instal·lacions. 

- Concessions administratives per a la instal·lació de quioscos de premsa, 
o altres formes d’ocupació duradora de l’espai públic. 

- Gestió dels mercats municipals no sedentaris i del mercat de pagès. 
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Segon.- Delegar en el Regidor Sr. Francisco Javier Giménez González l'exercici 
de les atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els 
serveis de la Regidoria de Protecció Civil, incloent les següents matèries: 
 

- Participar en l’elaboració i actualització del Pla bàsic d'emergència 
municipal, els plans específics municipals, els plans d'actuació municipal, 
i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d'àmbit municipal. 

- Elaborar i proposar a l’òrgan competent de l’ajuntament les disposicions 
que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil. 

- Participar en l’elaboració i manteniment del catàleg de recursos i serveis 
mobilitzables per a la protecció civil en el municipi. 

- Formular proposta de declaració d’activació dels plans de protecció civil 
d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de 
catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament, 
l'activació dels plans d'autoprotecció, declarar-ne la desactivació si 
l'evolució de la situació ho permet, i comunicar al conseller o consellera 
de Governació l'activació i la desactivació dels dits plans, mitjançant el 
Cecat. 

- Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària 
per a complir les obligacions establertes per aquesta Llei. 

- Les relacions i coordinació amb l’entitat de voluntariat de Protecció Civil. 
- Vetllar pel compliment de les disposicions vigents en la matèria, en el marc 

competencial de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Delegar en el Regidor Sr. Francisco Javier Giménez González l'exercici 
de les atribucions que em corresponen per gestionar en general el servei 
d’Inspecció i els Serveis administratius i Inspecció i, en concret, el següent: 
 

- La programació i gestió de les funcions pròpies de la Unitat d’Inspecció. 
- Seguiment i control de l’eficàcia i eficiència de la funció inspectora. 
- La programació i gestió dels expedients sancionadors en les matèries 

pròpies dels Serveis administratius i inspecció. 
 
Quart.- Designar el Regidor Sr. Francisco Javier Giménez González, adjunt a 
l’Alcaldia, amb la finalitat de col·laborar i donar suport a la mateixa en el 
desenvolupament de les actuacions que li corresponen en matèria de Policia 
Local. 
 
Cinquè.-  
 
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  
 

- 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.  
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- Seguiment de projectes i obres, referits al seu àmbit competencial. 
- Contractació de béns i serveis vinculats a les competències que té 

atribuïdes. 
- Coordinació i col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 

prestació de serveis encomanats. 
- Redacció i tramitació d'Ordenances en temes de la seva competència. 

 
2.- Les delegacions conferides inclouen la facultat de dictar resolucions 
administratives únicament en les següents matèries: 
 

- Resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de la 
seva competència delegada, amb el límit de les facultats sancionadores 
de l’Alcaldia.  

- Resolució dels expedients sancionadors en les següents matèries, amb el 
límit de les facultats sancionadores de l’Alcaldia:  

 
- Trànsit i seguretat vial, inclosos els derivats de les infraccions per 

estacionament indegut de vehicles i estacionament regulat. 
- Convivència ciutadana. 
- Tinença d’animals. 

 
3.- L’exercici de la resta d’atribucions conferides no inclouen la facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones. 

 
 

DECRET NÚM. 2243 
 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Encarregar al Regidor Sr. Eduard Sanz Garcia l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per a la direcció immediata i coordinació del 
conjunt de regidories i serveis que s’agrupen en l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
i, en concret, la pròpia regidoria de Territori i Sostenibilitat i la regidoria de 
Transició Ecològica i Benestar animal; així com del conjunt de regidories 
delegades de barri 
 
Segon.- Delegar en el Regidor Sr. Eduard Sanz Garcia l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria de Territori i Sostenibilitat incloent les següents matèries: 
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- Planejament urbanístic: redacció, tramitació de figures de planejament. 
- Gestió urbanística: Reparcel·lacions i actuacions urbanístiques, acció 

urbanística concertada i convenis urbanístics. 
- Protecció de la legalitat i disciplina urbanística, inspecció, infraccions i 

sancions. 
- Planificació, programació, execució, gestió i, en el seu cas, seguiment de 

l'execució i implantació d’infraestructures de comunicacions, transport de 
viatgers i telecomunicacions. 

- Patologies constructives, i manteniment de terrenys i edificis en 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

- Sistema d'Informació Geogràfica (SIG). 
- Informació urbanística, valoracions de caràcter urbanístic i patrimonial. 
- Llicències d'obra, ocupació, activitats, instal·lacions i serveis. 
- Declaracions de ruïna. 
- Projectes d'urbanització, vinculats a l'execució del planejament o referits 

a la transformació, gran reforma o gran reparació dels les vies públiques, 
les zones verdes i espais públics, a totes les seves fases des de la 
redacció fins a l'execució. 

- Adquisició de patrimoni immoble, expropiacions i cessions urbanístiques. 
- Planificació, programació i gestió de les polítiques adreçades a la creació 

de reserves de sòl destinat a la construcció d’habitatge, en general i 
d’habitatge amb  protecció oficial, en especial. 

- Formulació i tramitació dels instruments de planificació en matèria 
d’habitatge. 

- Pla Local de l’Habitatge. 
- Gestió i administració del Patrimoni Municipal del Sòl. 
- Redacció, contractació i execució de projectes d'obra civil ordinària, 

d'edificació de nova planta, reforma, ampliació o adequació. 
- Patrimoni Arquitectònic i immoble; i en especial la realització d’inventaris, 

i catàlegs, estudis històrics i arqueològics, i projectes d’obres de 
restauració i manteniment. 

- Accions vertebradores. 
- Neteja viària i recollida de residus sòlids urbans. Recollida selectiva, i 

gestió del servei de deixalleria. 
- Parcs i Jardins. 
- Via Pública, pavimentació, acerat, mobiliari urbà, arbrat i senyalització 

viària. 
- Enllumenat públic, i instal·lacions. Xarxa Semafòrica. Eficiència 

energètica. 
- Xarxa de sanejament. 
- Suport actes públics. 
- Neteja i manteniment de locals i dependències municipals, equips i 

instal·lacions. 
- Xarxa comunicacions. Telèfon, fax, ràdio, alarmes. 
- Relacions i gestions amb companyies de subministraments. Electricitat, 

aigua, gas etc. 
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- Accions adreçades a la supressió de barreres arquitectòniques i 
propiciadores d’una Ciutat accessible. 

- Servei Integral d'aparcaments, relació, seguiment i control de la gestió 
indirecta. 

- Gestió administrativa del cementiri municipal. 
- Polítiques de foment del transport públic col·lectiu de passatgers. 
- Creació, implantació i seguiment de servei de transport públic col·lectiu de 

passatgers de caràcter urbà. 
- Promoció i seguiment de les accions supramunicipals en matèria de 

transport públic. 
- Accions de seguiment i control dels serveis prestats per ens 

supramunicipals en matèria de transport púbic, que afectin al terme 
municipal d’Esplugues, Metro, Tramvia, Autobusos, Ferrocarril i d’altres 
modalitats. 

- Redacció, tramitació i revisió del Pla de mobilitat municipal. 
- Desenvolupament i implementació de les accions que es recullin al Pla de 

mobilitat municipal. 
- Xarxes per a bicicletes de caràcter local i integració en les xarxes de 

caràcter supramunicipal. 
- Polítiques d’afavoriment dels desplaçaments a peu i de millora de les 

condicions de mobilitat dels vianants. 
- Actuacions de manteniment ordinari, conservació, rehabilitació i millora de 

les vies i espais públics, dels edificis i equipaments municipals; així com 
de totes les seves instal·lacions.  
 

Tercer.- Delegar en el regidor Sr. Eduard Sanz Garcia l'exercici de les atribucions 
que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de la Regidoria 
de Polítiques socials d’habitatge, incloent les següents matèries: 
 

- Desenvolupament de les polítiques municipals en matèria d’habitatge amb 
protecció oficial. 

- Gestió dels procediments d’adjudicació i transmissió d’habitatges amb 
protecció oficial. 

- Administració dels habitatges amb protecció oficial de titularitat municipal. 
- Exercici d’accions en matèria de desnonament administratiu dels 

habitatges amb protecció oficial; i exercici dels drets de tempteig i retracte. 
- Oficina Local d’habitatge. 
- Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. 
- Desenvolupament de polítiques adreçades a la millora de l’estat de 

conservació, de l’accessibilitat i de les condicions d’ús del parc 
d’habitatges del municipi. 

- Seguiment de projectes i obres, referits al seu àmbit competencial. 
- Seguiment de l'execució i implantació d'Habitatges de Protecció Oficial, 

d’iniciativa municipal, privada o d’altres administracions. 
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Quart.-  
 
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  
 

- 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.  

- Redacció, contractació i execució de projectes d'obres, serveis i 
subministraments relacionats amb les seves competències. I contractació 
de béns i serveis vinculats a les competències que té atribuïdes. 

- Gestió d'instal·lacions i seguiment de projectes en l'àmbit de les seves 
competències. 

- Coordinació i col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 
prestació de serveis encomanats. 

- Redacció i tramitació d'Ordenances en temes de la seva competència. 
 
2.- Les delegacions conferides inclouen la facultat de dictar resolucions 
administratives únicament en les següents matèries:  
 

- Protecció de les legalitat urbanística.  
- Disciplina urbanística. 
- Ordres d'execució i declaracions de ruïna. 
- Autoritzacions de l’ocupació de l’espai públic que comporten utilització del 

subsol, o el vol, com ara instal·lacions de canalitzacions de serveis 
d’aigua, electricitat, gas...etcètera, i/o l’ocupació de l’espai públic 
vinculada a l’execució d’obres i/o instal·lacions. 

- Obres i instal·lacions subjectes a règim de  comunicació. 
- Resolucions relatives a activitats subjectes al règims de comunicació i 

declaració responsable. 
- Resolucions en expedients sancionadors instruïts per infraccions en 

matèria urbanística i de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
3.- L’exercici de la resta d’atribucions conferides no inclouen la facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones. 
 

 
DECRET NÚM. 2244 

 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
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HE RESOLT: 
 
Primer.- Delegar en la Regidora Sra. Claudia Acebrón Morales l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria de Drets Civils incloent les següents matèries: 
 

- Vetllar per l’adequat exercici dels drets civils dels diferents col·lectius de 
la ciutadania. 

- Fomentar la divulgació i el respecte al lliure exercici dels drets civils entre 
la ciutadania. 

- Vetllar per l’adequació de les diferents polítiques municipals als drets civils 
dels diferents col·lectius de la ciutadania. 

- Registre municipal de parelles estables. 
- Promoure l’ús cívic dels espais públics i comuns. 
- Promoure els valors del civisme, de la convivència harmònica i dels 

comportaments responsables. 
- Vetllar pel respecte a les normes de convivència i civisme. 
- Vetllar per la integració de valors democràtics de qualitat en la 

implementació de les polítiques i actuacions públiques. 
- Foment de l’associacionisme i el voluntariat, com a agents de 

transformació social. 
  
Segon.- Delegar en la Regidora Sra. Claudia Acebrón Morales l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de 
la Regidoria de Cooperació al desenvolupament i promoció de la pau, incloent 
les següents matèries: 
 

- Dirigir la gestió dels programes de Cooperació al desenvolupament i 
solidària. 

- Promoure accions municipals interdepartamentals de sensibilització i 
suport a la cooperació solidària. 

- Promoure de la cultura de la pau. 
- Sensibilitzar la població sobre les situacions de desigualtat entre els 

països i sobre conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals. 
- Representar a l'Ajuntament en el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, en la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris 
amb el Poble Sahrauí i altres instàncies supramunicipals de cooperació 
solidària internacional. 

- Presidir, per delegació de l'Alcaldessa, la Comissió Municipal de 
Cooperació Solidària. 
 

Tercer.-  
 
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  
 

- Desenvolupament i seguiment del Programa d'Actuació Municipal en 
aquells temes de la seva competència. 
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- 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 col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 

prestació de serveis encomanats. 
- 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. 
 
Quart.- Designar la Regidora Sra. Claudia Acebrón Morales adjunta a l’Alcaldia 
en matèria de Polítiques de Dones i Reforma horària.  Aquesta designació 
implica la seva col·laboració i suport directe a l’Alcaldia en la realització de la 
gestió en general i direcció dels serveis de la matèria indicada. 
 

 
DECRET 2249 

 
La política municipal requereix d’un contacte directe i permanent amb la 
ciutadania, que faciliti la comunicació, la informació, la recepció de crítiques i 
demandes, el coneixement de la percepció que, sobre els serveis o activitats 
públiques, tenen els interessats o usuaris; i que permeti també el diàleg, la 
negociació i la cooperació activa amb la totalitat de la ciutadania. 
 
Amb aquesta finalitat i per assegurar una gestió més participativa, més directa i 
eficaç, s’estima convenient i oportú crear les Regidories de Districte, amb les 
funcions i competències concretes que s’especifiquen a la part resolutiva 
d’aquest Decret. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 43.5, c) del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.-  
 
1.- Crear Regidories Delegades de Districte amb les competències que a 
continuació es relacionen: 
 

- Ostentar la representació immediata de l'Ajuntament en l'àmbit territorial 
encomanat. 

- Formular propostes d'actuació en funció de la demanda social del districte. 
- Informar als òrgans de govern municipal sobre l'eficàcia dels serveis 

municipals prestats en l'àmbit territorial respectiu. 
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- Fer arribar els òrgans de govern municipal, les circumstàncies i 
necessitats col·lectives o personals de la ciutadania que puguin tenir 
incidència en les resolucions que es dictin. 

- Impulsar i potenciar la participació ciutadana en la gestió de govern. 
- Prestar atenció personalitzada a la ciutadania. 
- Informar permanent sobre les propostes i actuacions de l'Ajuntament, a la 

ciutadania i a les entitats que constitueixen el teixit associatiu del territori 
encomanat. 

- Proposar la incorporació d'informació d'interès per a la seva difusió pel 
"Punt d'Atenció a la Ciutadania", i els diferents instruments de 
comunicació de l’Ajuntament. 

- La coordinació i la relació amb les entitats ciutadanes del barri o districte. 
- La coordinació i la relació amb Tinences d’Alcaldia i Regidories Delegades 

en temes que siguin de la seva competència. 
- Qualsevol altra funció que els sigui encarregada o delegada per l'Alcaldia 

o els òrgans de govern. 
 
2.- Les competències delegades seran exercides directament pels Regidors i les 
Regidores de Districte, sense perjudici del recolzament que hauran de rebre en 
general del conjunt de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament. La delegació 
conferida no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afectin terceres persones. 
 
SEGON.- Les Regidories de Districte creades són les següents: 
 
1. Centre 
2. El Gall 
3. La Plana 
4. Montesa 
5. Can Vidalet 
6. Can Clota 
7. La Miranda 
8. Finestrelles 
9. Ciutat Diagonal 
10. La Mallola 
 
TERCER.- Delegar les funcions corresponents a les esmentades Regidories en 
els Regidors  següents: 
 

Districte Regidor Delegat 

Centre Manuel Pozo 
El Gall Manuel Pozo 
La Plana i Montesa Manuel Pozo 
Can Vidalet Oliver Peña 
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Can Clota Francisco Javier Giménez  

La Miranda i La Mallola Eduard Sanz 
 

Finestrelles i Ciudad 
Diagonal Eduard Sanz 

 
Els regidors adjunts desenvoluparan funcions de col·laboració, de suport i 
suplència dels regidors i regidores delegades, en l’exercici de les competències 
i funcions. 
 
QUART.- Els Regidors amb delegacions de Districte, als efectes de millorar la 
coordinació i la comunicació horitzontal, hauran d’assistir de manera permanent 
a les sessions de la Junta de Govern Municipal. Aquesta obligació no porta 
aparellat el caràcter de membre de l'esmentada Junta. 
 
CINQUÈ.- Donar compte del present Decret al Ple Municipal, a la primera sessió 
ordinària que celebri. 
 
 

DECRET NÚM. 2250 
 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Delegar en el Regidor Sr. Joan Marín Mestre l'exercici de les atribucions 
que em corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis de la Regidoria 
de Polítiques de Joventut i Intercanvis internacionals, incloent les següents 
matèries: 
 

- Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos a “El 
Remolí”. 

- Promoció de la realització d’activitats juvenils, com ara Casals d'estiu, 
Colònies, Campaments, etcètera. 

- Programació de la música juvenil, gestió de les instal·lacions d'assaig. 
- Participar en la programació, realització, seguiment i gestió en els 

Programes d'habitatge jove. 
- Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos a 

l’Oficina Jove d’emancipació. 
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- Programació, gestió i seguiment de les activitats de mobilitat i d’intercanvi 
internacional. 

- Col·laboració i suport a entitats que actuen en l’àmbit de la Joventut. 
- Dirigir la gestió dels Programes d'agermanament. 
- Promoure accions municipals interdepartamentals de sensibilització i 

suport als agermanaments. 
- Impulsar la consolidació de les relacions d'amistat establertes amb les 

poblacions de l'Espluga Calba i l'Espluga de Francolí. 
- Presidir, per delegació de l'Alcaldessa, el Consell Municipal de Joventut. 

 
Segon.-  
 
1.- Les delegacions atorgades inclouen també:  

- 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 col·laboració amb altres organismes i entitats per a la 

prestació de serveis encomanats. 
- 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. 
 
 

 DECRET NÚM. 2330 
 
Conforme amb allò disposat en els articles 21.3 de la Llei reguladora de les 
Bases de Règim Local, 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 43.3, 44 i 45 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Mantenir en aquesta Alcaldia l'exercici de les atribucions que li 
corresponen per gestionar en general i dirigir els serveis referits al conjunt de 
matèries sobre les que no s’efectuen delegacions i especialment: 
 

1. Les corresponents a les funcions de direcció i coordinació de la l'Àrea de 
Serveis Generals i Govern obert, on s’inclou Economia i Treball. 
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2. Les corresponents a la gestió en general i direcció de les matèries incloses 
entre les pròpies de l’Àrea de Serveis generals i Govern, sobre les quals 
no s’ha efectuat delegació específica en cap regidor o regidora, entre les 
que es detallen, a títol enunciatiu i exhaustiu les següents:  

 
Política Econòmica, Gestió Econòmica, Financera i Pressupostària, Hisenda, 
Tresoreria i gestió tributària, Policia Local i policia comunitària i Convivència 
Ciutadana, Secretaria general i serveis jurídics, Tecnologia i innovació 
tecnològica, Sistemes d’informació, Administració electrònica, Arxiu administratiu 
i gestió documental.   
 

3. Les corresponents a les funcions de direcció i coordinació de l’Alcaldia, on 
s’inclou: Innovació i Qualitat democràtica, Polítiques de dones i Reforma 
horària, Comunicació i Participació.  
 

4. Les corresponents a la gestió en general i direcció de les matèries incloses 
entre les pròpies de Innovació i Qualitat Democràtica, sobre les quals no 
s’ha efectuat delegació específica en cap regidor o regidora, entre les que 
es detallen, a títol enunciatiu i exhaustiu les següents: 
 
Planificació estratègica i projecció internacional, Ciutat Digital, Innovació i 
Universitats, Societat del coneixement, Pla d’atractivitat, Bon Govern i 
Transparència, Comunicació. 

 
5. Les corresponents a la gestió en general i direcció de les matèries incloses 

entre les pròpies de Polítiques de dones i Reforma horària. 
 
Segon.- En relació amb les matèries de Policia Local i Polítiques de dones i usos 
del temps, s’ha designat respectivament, un regidor i una regidora, que no tenen 
atribuïda la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
terceres persones. 
 

DECRET NÚM. 2331 
 
Atès que l'Organització Municipal comprèn preceptivament l'Alcaldia, les 
Tinències d'Alcaldia, la Junta de Govern, el Ple, la Comissió Especial de 
Comptes i les Comissions Informatives de caràcter permanent. 
 
Atès que la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el   
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en particular els articles 43, 
44 i 45, contemplen l'Organització de l'Alcaldia i la possible delegació 
d'atribucions. 
 
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. 
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HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar l'Organigrama Polític de l'Alcaldia que s’estructura de la forma 
següent:  
 
a).- Alcaldia – Presidència 
 
 S’integren en l’alcaldia – presidència de l’Ajuntament:  
 

- Polítiques de Dones i Reforma horària  
- Innovació i Qualitat democràtica  
- Comunicació  

 
b).- Quatre Tinències d'Alcaldia  
 
c).- Quatre Àrees de Govern 
 
1. Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, en la què s’integra també Economia 
i treball.  
2. Àrea de Territori i Sostenibilitat,  en la què s’integra Transició ecològica.  
3. Àrea de Drets Socials, en la què s’inclou Polítiques socials d’habitatge.  
4. Àrea de Drets Civils i Ciutadania, en la què s’inclou Ciutat educadora.  
 
d).- 10 Regidories de Districte: 
 
1. Centre  
2. El Gall 
3. La Plana  
4. Montesa  
5. Can Vidalet  
6. Can Clota  
7. La Miranda  
8. Finestrelles   
9. Ciutat Diagonal   
10. La Mallola   
 
e).- 19 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  
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9. Educació  
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  

 
f).- 2 Regidories adjuntes en les següents matèries: 
 

1. Policia Local 
2. Polítiques de Dones i Reforma horària   

 
g).- Mitjançant resolucions de l’alcaldia es determinaran les regidores i regidors  
en què s’efectuen les delegacions que es desprenen de l’organigrama descrit, 
amb indicació dels continguts i les competències en corresponen en cada cas.  
 
Així mateix, en aquestes resolucions s’inclouran, en el seu cas, altres matèries 
concretes en relació amb les quals l’alcaldia consideri oportú efectuar delegació. 
 
h).- L’Alcaldessa es reserva la totalitat de les seves atribucions en les matèries 
sobre les que no s’efectua delegació. 
 
SEGON.- Donar compte al ple de l'Ajuntament per al seu coneixement. 
 

 
DECRET NÚM. 2346 

 
Mitjançant diversos decrets d’alcaldia i en ús de les atribucions em confereix 
l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, he procedit a la delegacions de diferents competències de l’Alcaldia en 
regidors i regidores municipals. 
 
En aquest decrets de delegacions han estat detectats diversos aspectes que 
considero oportú i necessari ajustar o esmenar, amb la voluntat d’evitar 
interpretacions que puguin comportar duplicitats o altres efectes que afectin a la 
funcionalitat mateixa de les delegacions efectuades. 
 
Per la qual cosa, i en ús de les atribucions pròpies de l’Alcaldia,  
 
HE RESOLT: 
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Primer.- Modificar el contingut de la delegació efectuada en matèria de direcció 
i coordinació de l’Àrea de Drets Socials, mitjançant Decret 2236/2019, que 
quedarà com segueix: 
 
Encarregar la Regidora Sra. Sara Forgas Úbeda l'exercici de les atribucions que 
em corresponen per a la direcció immediata i coordinació del conjunt de 
regidories i serveis que s’agrupen en l’Àrea de Drets Socials i, en concret, la 
pròpia regidoria de Drets socials i Polítiques de família, Promoció de la Gent Gran 
i la regidoria de Polítiques socials d’habitatge. 
 
Segon.- Modificar el contingut de la delegació efectuada en matèria de direcció 
i coordinació de l’Àrea de Drets Civils i Ciutadania, mitjançant Decret 2237/2019, 
que quedarà com segueix: 
 
Encarregar la Regidora Sra. Montserrat Zamora Angulo l'exercici de les 
atribucions que em corresponen per a la direcció immediata i coordinació del 
conjunt de regidories i serveis que s’agrupen en l’Àrea de Drets Civils i 
Ciutadania, i en concret, Joventut i Intercanvis internacional, Drets Civils, Cultura 
i Memòria històrica, Esports, Educació, Cooperació al desenvolupament i 
Promoció de la pau, Interculturalitat i nova ciutadania. 
 
Tercer.- Modificar el contingut de la delegació efectuada en matèria de 
Participació, mitjançant Decret número 2237/2019 que quedarà integrada per les 
següents funcions : 
 

- Promoure, establir i gestionar sistemes, mecanismes i eines adreçats a 
promoure, facilitar i incentivar de participació ciutadana en els assumptes 
públics. 

- Vetllar el correcte funcionament del sistemes, mecanismes i eines de 
participació ciutadana de que disposa l’Ajuntament. 

- Gestió del Consell de Ciutat 
- Gestió del Consell d’infants i de l’Audiència pública als nois i noies 

d’Esplugues. 
- Integrar la informació proporcionada pels mecanismes de participació 

ciutadana en la gestió de la corporació. 
- Foment de l’associacionisme i el voluntariat, com a agents de 

transformació social. 
 
Quart.- Modificar el contingut de la delegació efectuada en matèria d’Educació, 
mitjançant Decret número 2239/2019 que quedarà integrada per les següents 
funcions: 
 

- Coordinació dels diferents nivells d'ensenyament reglat. 
- Polítiques adreçades a la millora de la qualitat de l’Escola Pública. 
- Foment de la integració de les activitats formatives en els diferents sectors 

de la ciutat i en el seu teixit social i productiu. 
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- Suport i gestió de la matriculació d'alumnes als centres escolars, i d'altres 
activitats escolars. Gestió de beques de menjador. 

- Promoció i coordinació d'activitats extraescolars. 
- Educació en el lleure; així com la promoció d’activitats com ara Casals 

d'estiu, Colònies, Campaments, etcètera. 
- Consell Escolar Municipal. 
- Coordinació del Centre de Recursos Pedagògics. 
- Gestió de l'Escola d'Adults i de les Escoles Bressol municipals. 
- Activitats d'informació, atenció i orientació dirigida a la "comunitat escolar". 
- Relacions amb les institucions universitàries i amb les seus universitàries 

ubicades o que s’ubiquin al municipi. 
- Orientació universitària. 
- Gestió de les instal·lacions pròpies. 

 
Cinquè.- Modificar el contingut de la delegació efectuada en matèria de 
Polítiques de Joventut i Intercanvis internacionals, mitjançant Decret número 
2250/2019 , que quedarà integrada per les següents funcions: 
 

- Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos a “El 
Remolí”. 

- Promoció de la realització d’activitats juvenils. 
- Programació de la música juvenil, gestió de les instal·lacions d'assaig. 
- Participar en la programació, realització, seguiment i gestió en els 

Programes d'habitatge jove. 
- Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos a 

l’Oficina Jove d’emancipació. 
- Programació, gestió i seguiment de les activitats de mobilitat i d’intercanvi 

internacional. 
- Col·laboració i suport a entitats que actuen en l’àmbit de la Joventut. 
- Dirigir la gestió dels Programes d'agermanament. 
- Promoure accions municipals interdepartamentals de sensibilització i 

suport als agermanaments. 
- Impulsar la consolidació de les relacions d'amistat establertes amb les 

poblacions de l'Espluga Calba i l'Espluga de Francolí. 
- Presidir, per delegació de l'Alcaldessa, el Consell Municipal de Joventut. 

 
Sisè.- Modificar el contingut de la delegació efectuada en matèria de Drets Civils, 
mitjançant Decret número 2244/2019, que quedarà integrada per les següents 
funcions: 
 

- Vetllar per l’adequat exercici dels drets civils dels diferents col·lectius de 
la ciutadania. 

- Fomentar la divulgació i el respecte al lliure exercici dels drets civils entre 
la ciutadania. 

- Vetllar per l’adequació de les diferents polítiques municipals als drets civils 
dels diferents col·lectius de la ciutadania. 

- Registre municipal de parelles estables. 
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- Promoure l’ús cívic dels espais públics i comuns. 
- Promoure els valors del civisme, de la convivència harmònica i dels 

comportaments responsables. 
- Vetllar pel respecte a les normes de convivència i civisme. 
- Vetllar per la integració de valors democràtics de qualitat en la 

implementació de les polítiques i actuacions públiques. 
 
Setè.- Donar compte d'aquest Decret al ple de l'Ajuntament, a la primera sessió 
que celebri. 
 
 
El ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.-  PROPOSTA D’ACORD DE L’ESTABLIMENT DE 
LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
El tercer punt de l’ordre del dia és la proposta d’acord de l’establiment de la 
periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de la junta de govern local. Saben 
que la proposta que nosaltres ara fem al plenari és que la corporació pugui 
celebrar les sessions ordinàries amb una periodicitat mensual, que es faci com 
fins ara, com s’ha fet en el darrer mandat, el tercer dimecres hàbil de cada mes, 
a les 18:00 hores, i en cas que el tercer dimecres fos inhàbil, podria passar en el 
cas de la Setmana Santa, com ens ha passat en alguna ocasió, es traslladarà la 
sessió ordinària al proper dimecres hàbil següent.  
 
Durant el mes d’agost no se celebren sessions, com a mínim no ordinàries, 
només podríem tenir alguna extraordinària per algun motiu de pes.  
 
I en el cas de la junta de govern, també la proposta és que se celebrin sessions 
ordinàries amb una periodicitat setmanal, com fins ara també hem vingut fent.  
 
Aquesta és una proposta d’acord que hem de votar i, per tant, senyor Sánchez, 
comença vostè amb el posicionament. 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent proposta d’acord: 
 
Vist el que disposa l’article 46,2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que determinen que el 
Ple celebrarà sessió ordinària com a mínim cada mes, en els municipis de més 
de 20.000 habitants. 
 



 
 pàg 37
   
 

Atès que l’article 99.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que la Junta de Govern, 
per exercir les seves competències resolutòries, tindrà sessions ordinàries amb 
la periodicitat determinada pel Ple de la Corporació. 
 
Atès el que estableixen els articles 38 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 51 i concordants del 
Reglament Orgànic Municipal.  
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Règim de sessions del Ple de la Corporació. 
 

a) El Ple de la Corporació celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat 
mensual, el tercer dimecres hàbil de cada mes, per la tarda, a les 18,00 
hores. En cas que el tercer dimecres fos inhàbil, es traslladarà la sessió, 
ordinàriament, al primer dimecres hàbil següent. Durant el mes d’agost, 
no se celebraran sessions. 
 

b) La celebració de sessions extraordinàries del Ple de la Corporació, 
s’ajustarà al que s’estableix a l’article 52 del Reglament Orgànic 
Municipal. 
 

c) S’estableix expressament, de conformitat amb el que determina l’article 
51 del Reglament Orgànic Municipal, la  delegació en l’alcaldessa, de la 
facultat d’alterar puntualment el dia i l’hora de celebració de la sessió 
plenària, mitjançant resolució motivada.  
En aquest cas, la resolució de l’Alcaldia haurà de ser sotmesa a la 
consideració de la Junta de Portaveus i comunicada a tots els grups 
polítics municipals, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils a la data 
prevista de celebració del Ple. La resolució es farà pública simultàniament 
al tauler d’anuncis de la corporació i es traslladarà a les entitats i 
associacions incloses al Registre Municipal d’Associacions Veïnals. 

 
Segon.- Règim de sessions de la Junta de Govern. 
 

a) La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat 
setmanal, en el dia i hora que determini l’alcaldessa. 
 

b) Durant el mes d’agost,  se celebraran únicament les sessions que puguin 
resultar necessàries per raons de servei o interès públic.  
 

c) Les sessions extraordinàries, se celebraran en el moment que 
l’Alcaldessa determini en la convocatòria de la sessió. 

 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
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El senyor Sánchez diu: 
 
“Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. En primer lloc, si em permet, atès que 
el punt número 2 era un donar compte i no hem fet una ronda d’intervencions, un 
breu comentari. Simplement desitjar els majors dels encerts als nous 
responsables de les àrees del nou organigrama municipal, i també agrair tota la 
tasca que han fet durant els darrers quatre anys els regidors i les regidores que 
han deixat les seves responsabilitats. 
 
Pel que fa al punt número 3, aquest dictamen, el Grup Popular hi votem a favor.” 
 
La senyora Díaz diu: 
 
“Sé que s’ho saben molt bé, però el ROM estableix que l’ordre, a més a més ho 
recordo perquè estem a l’inici del mandat, als nous portaveus especialment, que 
l’ordre és sempre de menor representació a major i, per tant, senyor Pérez, ara 
té la paraula.” 
 
El senyor Pérez diu: 
 
“Sí, hola, bona tarda a tothom. Nosaltres, com el company, donem la benvinguda 
a tota la gent nova i al nou equip de govern, i per nosaltres no hi ha cap problema, 
votem a favor en el tema de l’horari.” 
 
El senyor Roldán diu: 
 
“Sí, bona tarda a tots els presents. Des del Grup Municipal de Ciutadans també 
votem a favor el punt 3.” 
 
El senyor Torras diu: 
 
“Bona tarda a tothom. També des del Grup Municipal Republicà votem a favor.” 
 
El senyor Sanz diu: 
 
“Bona tarda també a tothom. El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, 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 
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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 proposta s’aprova per unanimitat.   
 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- PROPOSTA D’ACORD DE LA CREACIÓ I 
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. 
 
La senyora Díaz diu: 
 
“El següent punt, el punt número 4, la proposta d’acord de la creació i composició 
de les comissions informatives. En aquest moment es proposen constituir, d’una 
banda la Comissió Especial de Comptes, a la qual correspon l’examen, estudi i 
informe dels comptes anuals de la corporació, i tres comissions informatives 
permanents, que seran, s’anomenaran –aquesta és la proposta si així ho estima 
el ple– Territori i Sostenibilitat, Serveis Generals i Econòmics i... Clar, és que això 
veig que ho tinc malament. Doncs, el que proposem al plenari és Serveis 
Generals i Govern Obert, això se’ns ha colat aquí dels tics que tenim de l’anterior 
mandat, Serveis Generals i Govern Obert, i la tercera Drets Socials, Civils i 
Ciutadania. Això sí, secretari, oi? 
 
Doncs, cada comissió estarà formada per un total de deu membres, 
representants de la totalitat dels grups municipals, sobre la base de la seva 
representativitat al ple de l’ajuntament, la qual cosa vol dir, a l’hora de votar, amb 
independència dels membres que ara comentarem, perquè ara farem la 
proposta. El vot tindrà el mateix pes que té aquí, en el plenari, per a cadascun 
dels grups municipals, i en concret la proposta és que el Grup del PSC tingui 5 
membres, el Grup Municipal Republicà 2 membres, el Grup de Ciudadanos 1 
membre, el Grup d’En Comú Podem aquí, a Esplugues, també 1 membre, i del 
Partit Popular a Esplugues, el grup municipal en la nostra corporació, tingui 
també 1 membre. Per tant, 5, 2, 1,1,1, i això és el que faria la totalitat dels deu 
membres de cadascuna de les comissions. 
 
Senyor Sánchez? 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent proposta d’acord: 
 
En compliment del que estableixen els articles 58 i 60 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, 123 al 127 del Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 28 i 
concordants del Reglament Orgànic Municipal,  es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 



 
 pàg 40
   
 

Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes, a la qual li correspon 
l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació.  
 
a) Composició:  

 
La Comissió Especial de Comptes estarà formada per deu membres en total, 
inclosa la presidència de la Comissió que correspondrà a l’alcaldessa–presidenta 
de l’Ajuntament. 
 
La distribució per grups municipals serà la següent: 
 
PSC-CP  5 membres 
GMR     2 membres  
Cs     1 membre 
ECP     1 membre 
PP       1 membre 
 
Cada Grup Municipal podrà designar la suplència de cada titular. La designació 
de titulars i suplents es farà per escrit del portaveu de cada grup, dirigit a 
l’alcaldessa i, de l’esmentat escrit es donarà compte al Ple. 
 
b) Vot:  

 
El vot serà ponderat, de forma que es mantingui en tot moment la proporcionalitat 
representativa que correspon a cada força política en el Ple de l’Ajuntament. 

 
c) Règim de sessions i funcionament: 
 
La Comissió Especial de Comptes celebrarà les sessions que resultin 
necessàries per donar compliment a les seves competències, prèvia la 
convocatòria de la Presidència, i ajustarà el seu funcionament a les normes 
reglamentàries vigents. 
 
Segon.- Constituir tres Comissions Informatives Permanents: Territori i 
Sostenibilitat, Serveis Generals i Govern Obert i Drets Socials, Civils i Ciutadania. 
 
a) Competències 
 
1.- Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Correspon a aquesta comissió l’exercici de les funcions d’estudi i informe previ, 
quants assumptes, competència de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, han de ser 
sotmesos a l’aprovació del Ple municipal; així com el seguiment de la gestió 
d’aquestes competències en els termes assenyalats a l’article 20.1c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, en la redacció establerta per la Llei 11/99, de 21 d’abril.  
 
Són competències de l’àmbit, de forma no exhaustiva, les següents: 
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• Planejament urbanístic: formulació, redacció i tramitació de figures de 
planejament. 
• Gestió urbanística: reparcel·lacions i actuacions urbanístiques, acció 
urbanística concertada i convenis urbanístics. 
• Protecció de la legalitat i disciplina urbanística, inspecció, infraccions i 
sancions. 
• Planificació, programació, execució, gestió i, en el seu cas, seguiment de 
l'execució i implantació d’infraestructures de comunicacions, transport de 
viatgers i telecomunicacions.  
• Patologies constructives i manteniment de terrenys i edificis en condicions 
de seguretat, salubritat i ornament públic. 
• Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).  
• Informació urbanística, valoracions de caràcter urbanístic i patrimonial. 
• Llicències d'obra, ocupació, activitats, instal·lacions i serveis. 
• Declaracions de ruïna. 
• Projectes d'urbanització, vinculats a l'execució del planejament o referits a 
la transformació, gran reforma o gran reparació dels les vies públiques, les 
zones verdes  i espais públics, a totes les seves fases des de la redacció fins 
a l'execució. 
• Adquisició de patrimoni immoble, expropiacions i cessions urbanístiques. 
• Planificació, programació i gestió de les polítiques adreçades a la creació 
de reserves de sòl destinat a la construcció d’habitatge, en general i 
d’habitatge amb protecció oficial, en especial. 
• Formulació i tramitació dels instruments de planificació en matèria 
d’habitatge. Pla Local de l’Habitatge.  
• Gestió i administració del Patrimoni Municipal del Sol. 
• Polítiques adreçades a la millora de l’estat de conservació, de 
l’accessibilitat i de les condicions d’ús del parc d’habitatges del municipi. 
• Redacció, contractació i execució de projectes d'obra civil ordinària, 
d'edificació de nova planta, reforma, ampliació o adequació.  
• Patrimoni arquitectònic i immoble; i en especial la realització d’inventaris, i 
catàlegs, estudis històrics i arqueològics, i projectes d’obres de restauració i 
manteniment.  
• Accions vertebradores. 
• Neteja viària i recollida de residus sòlids urbans. Recollida selectiva i gestió 
del servei de deixalleria. 
• Parcs i Jardins. 
• Via Pública, pavimentació, acerat, mobiliari urbà, arbrat i senyalització 
viària. 
• Enllumenat públic, i instal·lacions. Xarxa semafòrica. Eficiència energètica. 
• Xarxa de sanejament. 
• Suport actes públics. 
• Neteja i manteniment de locals i dependències municipals, equips i 
instal·lacions. 
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• Xarxes de comunicacions i telecomunicacions de qualsevol tecnologia. 
• Relacions i gestions amb companyies de subministraments. Electricitat, 
aigua, gas, telecomunicacions etc.. 
• Accions de millora de l'accessibilitat. 
• Servei Integral d'aparcaments, relació, seguiment i control de la gestió 
indirecta. 
• Gestió administrativa del cementiri municipal. 
• Activitats de protecció i recuperació del medi ambient. 
• Accions encaminades a la sostenibilitat i a l’aplicació en l’àmbit municipal 
de les Polítiques Europees en matèria d’Energia, Canvi Climàtic i Medi 
Ambient. 
• Control de la contaminació acústica i atmosfèrica.  
• Control d'emissions. 
• Inspeccions mediambientals a indústries i activitats, en l'àmbit del control 
d'emissions. 
• Control de les activitats innòcues. 
• Avaluació d'impactes ambientals. 
• Control d'abocaments. 
• Eficiència energètica i implantació de sistemes de generació d’energia 
sostenibles. 
• Educació per a la sostenibilitat. 
• Salut comunitària i protecció de la salut. 
• Higiene d'aliments i d'aigües: Anàlisis, control manipulació d'aliments, 
cadena de fred, etc. 
• Salubritat pública. Inspecció d’activitats, en matèria de salut, en l’àmbit de 
les competències municipals. Prevenció de zoonosi. Activitats de difusió i 
sensibilització. Control sanitari de piscines. Control sanitari de residències 
geriàtriques. 
• Programes i actuacions adreçats a la protecció i benestar dels animats. 
• Programes i actuacions d’educació i conscienciació que afavoreixin una 
responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la 
defensa i preservació dels animals, tendent a garantir un tracte que, atenent 
bàsicament les necessitats etiològiques, en procuri el benestar. 
• Control del comportament cívic i responsable de la tinença d’animals a 
l’espai públic. 
• Gestió de les competències municipals en relació amb la protecció dels 
animals de companyia. 
• Polítiques de foment del transport públic col·lectiu de passatgers. 
• Creació, implantació i seguiment de servei de transport públic col·lectiu de 
passatgers de caràcter urbà. 
• Promoció i seguiment de les accions supramunicipals en matèria de 
transport públic. 
• Accions de seguiment i control dels serveis prestats per ens 
supramunicipals en matèria de transport  púbic, que afectin al terme municipal 
d’Esplugues, metro, tramvia, autobusos, ferrocarril i d’altres modalitats. 
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• Redacció, tramitació i revisió del Pla de mobilitat municipal. 
• Desenvolupament i implementació de les accions que es recullin al Pla de 
mobilitat municipal. 
• Xarxes per a bicicletes de caràcter local i integració en les xarxes de 
caràcter supramunicipal. 
• Polítiques d’afavoriment dels desplaçaments a peu i de millora de les 
condicions de mobilitat dels vianants.  
• Redacció, contractació i execució de projectes d'obres, serveis i 
subministraments relacionats amb les seves competències. Contractació de 
béns i serveis vinculats a les competències que té atribuïdes. 
• Formulació i tramitació d'ordenances en temes de la seva competència. 
• Gestió d'instal·lacions i seguiment de projectes en l'àmbit de les seves 
competències. 

 
2.- Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Correspon a aquesta comissió l’exercici de les funcions d’estudi i informe previ, 
en quants assumptes  competència de l’Àrea de Serveis General i Govern Obert 
han de ser sotmesos a l’aprovació del Ple municipal; així com el seguiment de la 
gestió de aquestes competències, en els termes assenyalats en l’article 20.1c) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció establerta per la Llei 11/99, de 21 
d’abril. Són competències de l’àmbit, de forma no exhaustiva, les següents: 
 

• Qualitat democràtica. 
• Planificació Estratègica i projectes internacionals. 
• Projectes de ciutat. 
• Transparència i Bon Govern. 
• Ciutat digital. 
• Relacions amb les institucions universitàries i amb les seus universitàries 
ubicades o que s’ubiquin al municipi. 
• Projecció internacional. 
• Societat del coneixement. 
• Participació. 
• Comunicació. 
• Polítiques de dones i reforma horària. 
• Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos en el 
“CIRD”. 
• Reforma horària. 
• Organització i sistema de gestió. 
• Estructura organitzativa.  
• Supervisió del grau de compliment dels objectius de l’organització; i 
especialment dels principis estratègics, sobre els serveis, l’organització i les 
persones que treballen a l’Ajuntament.     
• Autoavaluació i revisió. 
• Tecnologia i innovació tecnològica. 
• Sistemes d’informació. 
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• Administració electrònica. 
• Gestió Econòmica - Financera.  
• Pressupost de la Corporació i les seves modificacions. Comptes Generals.  
• Preparació i tramitació d’operacions de crèdit. 
• Tresoreria i Recaptació.  
• Ordenances fiscals i preus públics. 
• Gestió d’ingressos de caràcter tributari i no tributari. Impostos, taxes, 
contribucions especials, preus públics. Padrons fiscals. Inspecció tributària. 
• Administració i Fiscalització de la  despesa. Caixa i comptabilitat. 
Determinació de les prioritats en matèria de pagaments. Administració del 
deute. 
• Gestió centralitzada dels procediments de contractació administrativa i de 
compres; assegurances; relacions amb les comunitats de propietaris i 
propietàries. 
• Gestió del patrimoni i inventari de béns, drets i obligacions. 
• Gestió dels recursos humans. 
• Relació de llocs de treball, plantilla. 
• Selecció del personal funcionari i laboral. Situacions administratives i 
contractació. 
• Formació i promoció, carrera professional. 
• Retribució, reconeixement, incentivació, beneficis socials. 
• Participació de les persones empleades públiques i comunicació interna. 
• Relacions laborals 
• Salut laboral i prevenció de riscos. 
• Seguretat ciutadana. 
• Policia administrativa. 
• Assistència policial i policia de proximitat. 
• Seguretat en trànsit de vehicles, vianants i altres modalitats per a la 
mobilitat. Educació vial. 
• Convivència ciutadana. 
• Autoritzacions d’usos privatius de l’espai públic. 
• Infraccions en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i seguretat vial. 
• Serveis d’inspecció. 
• Coordinació en matèries de Seguretat ciutadana i emergències. 
• Coordinació de l’actuació de les diferents forces i cossos de seguretat a  la 
localitat. 
• Protecció Civil. 
• Padró Municipal d’habitants i Cens Electoral. 
• Processos Electorals. 
• Secretaria General i Serveis Jurídics. 
• Arxiu Administratiu. Gestió Documental. 
• Serveis subalterns generals. 
• Informació general a la ciutadania. Punt d’Atenció a la Ciutadania. 
• Elaboració, edició i distribució  de les publicacions periòdiques de caràcter 
institucional, en suport paper, CD, DVD o qualsevol altra tecnologia. 
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• Gestió la relació amb els mitjans de comunicació. 
• Definició de la imatge corporativa i fer el seguiment de la seva aplicació. 
• Impuls i supervisió de la confecció i difusió de les publicacions municipals 
referides a activitats, serveis, actes públics, festes, comunicació interna i 
d’interès general. 
• Avaluació l’eficàcia de la informació institucional. 
• Gestió la informació a la ciutadania. 
• Economia social. 
• Empresa i Emprenedoria. 
• Treball. 
• Gestió Coworking. 
• Suport a la creació i implantació d’activitats innovadores (R+D+I). 
• Formació ocupacional. 
• Orientació professional.  
• Suport a la inserció laboral. Borsa de treball. 
• Plans d'ocupació temporal. 
• Escola Taller. 
• Iniciatives locals d'ocupació. Pràctiques en les empreses. 
• Aplicació a l'àmbit municipal de Programes de la Unió Europea, de l'Estat o 
de la Comunitat Autònoma. 
• Relacions amb el Servei català d’ocupació (SOC). 
• Impuls de les accions de Ciutat de Coneixement i Ciutats Intel·ligents.  
• Impuls de mecanismes, programes i altres accions de cooperació 
tecnològica. 
• Foment de la integració de les activitats formatives en els diferents sectors 
de la ciutat i en el seu teixit social i productiu. 
• Promoció de la implantació de serveis avançats a la ciutat: serveis per a la 
creació de noves empreses i per a la millora de la competitivitat de les 
empreses existents. 
• Promoció de la implantació de centres de coneixement en la localitat i la 
localització d’activitats relacionades amb les TIC (sector multimedia, serveis 
de telecomunicacions, etcètera). 
• Pla d’atractivitat. 
• Desenvolupament industrial. 
• Turisme. 
• Accés de la ciutadania a les TIC, mitjançant la implantació i, en el seu cas, 
gestió de les infraestructures necessàries, la formació i cultura adequades.   
• Servei d'Informació i desenvolupament empresarial. 
• Oficina municipal de dinamització de l'activitat econòmica i comercial. 
• Programes de potenciació i millora del comerç tradicional i dels mercats 
municipals; desenvolupament d'eixos comercials i actuacions en l'àmbit de 
l'urbanisme comercial; generació del teixit empresarial comercial. 
• Mercants ambulants i venda no sedentària. Mercat de pagès. 
• Fires i certàmens de caràcter promocional de l’activitat econòmica i 
comercial de la ciutat. 
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• Promoció de la ciutat com a referent econòmic i comercial. 
• Consum. 
• Oficina Municipal d’Informació a la persona consumidora (OMIC). 
• Contractació de béns i serveis vinculats a les competències que té 
atribuïdes. 
• Formulació i tramitació d'ordenances en temes de la seva competència. 
• Gestió d'instal·lacions i seguiment de projectes en l'àmbit de les seves 
competències. 

 
3.- Comissió Informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
Correspon a aquesta comissió l’exercici de les funcions d’estudi i informe previ, 
en quants assumptes competència de l’Àrea de Drets Socials, Civils i Ciutadania, 
deuen ser sotmesos a l’aprovació del Ple municipal; així com el seguiment de la 
gestió d’aquestes competències, en els termes assenyalats en l’article 20.1c) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció establerta per la Llei 11/99, de 21 d’abril. 
Són competències de l’àmbit, de forma no exhaustiva, les següents: 
  

• Serveis Socials. 
• Polítiques de famílies. 
• Acció comunitària. 
• Atenció primària: atenció individualitzada, atenció domiciliària, projectes 
comunitaris, etc. 
• Atenció a la infància i adolescència: Detecció de casos de risc, beques 
educació especial, beques activitats d'oci, seguiment absentisme escolar, 
derivació a serveis especialitzats, etc. 
• Atenció a persones adultes: Tramitació PIRMI, tramitació pensions no 
contributives, ajudes per a emergències, ajudes a persones transeünts, suport 
a entitats, etc. 
• Inclusió. 
• Diversitat funcional. 
• Atenció a les persones amb capacitats diferents: targeta d'aparcament, 
sol·licitud de pensions, ajudes familiars, etc.  
• Promoció de polítiques transversals d’inclusió de les persones amb 
capacitats diferents, en el conjunt d’activitats de la ciutat: Ocupació, Lleure, 
Habitatge, Salut, Assistència, Educació, etcètera.   
• Participar en la programació, realització, seguiment i gestió dels 
equipaments comunitaris adreçats a les persones amb capacitats diferents. 
• Promoció de la gent gran. 
• Desenvolupament, gestió i execució de Programes transversals, la prioritat 
dels quals, se centri en l'atenció a les persones grans, en matèries com la 
formació permanent, la salut, la integració social, l'oci, els esports etc. 
• Vetllar per l'adequada integració de les persones grans en els programes, 
activitats i accions que els diferents àmbits, àrees i serveis municipals 
estableixin, amb respecte de les especificitats i necessitats pròpies de les 
persones grans.  
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• Atenció a la tercera edat: atenció domiciliària, passi transport metropolità, 
sol·licituds de pensions no contributives, ingressos en residències, activitats 
d'oci, organització de tallers, activitats de dinamització dels "Esplais de Gent 
Gran". 
• Participar en la programació, realització, seguiment i gestió en els 
Programes d'habitatge per a gent gran, de caràcter tutelat o en altres règims. 
• Participar en la programació, realització, seguiment i gestió dels 
equipaments comunitaris adreçats a la gent gran. 
• Promoció de la salut: salut escolar, control de la salut als esportistes, 
educació sexual en les escoles. Centre de tractament per a l'alcoholisme, salut 
per a la tercera edat, vacunacions a escolars, activitats Xarxa Catalana de 
Ciutats Saludables. Enquesta de Salut, avaluacions de riscos, etc. 
• Coordinació dels diferents nivells d'ensenyament reglat. 
• Polítiques adreçades a la millora de la qualitat de l’Escola Pública. 
• Promoció de la integració del sistema educatiu i de formació permanent en 
el sistema de gestió del coneixement. 
• Suport i gestió de la matriculació d'alumnes als centres escolars, i d'altres 
activitats escolars. Gestió de beques de menjador. 
• Promoció i coordinació d'activitats extraescolars. 
• Consell Escolar Municipal. 
• Coordinació del Centre de Recursos Pedagògics. 
• Escola d'Adults i Escoles Bressol municipals. 
• Normalització lingüística i Escola de Català. 
• Activitats d'informació, atenció i orientació dirigida a la "comunitat escolar". 
• Orientació universitària. 
• Programes de cooperació al desenvolupament i solidària. 
• Sensibilització i suport a la cooperació solidària. 
• Polítiques municipals destinades a afavorir la interacció entres les diverses 
cultures presents al municipi, de forma horitzontal i sinèrgica, per afavorir la 
integració i la convivència harmònica de tota la ciutadania. 
• Polítiques municipals en matèria d’acolliment de persones nouvingudes. 
• Desenvolupament, gestió i execució de polítiques i Programes transversals 
d’inclusió de la nova ciutadania, en el conjunt d’activitats de la ciutat: Formació 
i Educació, Ocupació, Lleure, Cultura, Salut, Assistència, etcètera. 
• Desenvolupament i gestió de les accions de mediació comunitària. 
• Desenvolupament, gestió i execució de polítiques i Programes transversals 
tendents a assegurar que el conjunt d’activitats de la ciutat: Formació i 
Educació, Ocupació, Lleure, Cultura, Salut, Assistència, etcètera, fomenten i 
coadjuven a la consolidació i millora de la cohesió social. 
• Escoles i tallers municipals: ceràmica, música, esmalts i pintura. Gestió de 
Beques. 
• Festa Major i altres festes populars. 
• Difusió i creació artística; activitats de promoció cultural, concursos, 
certàmens, premis, publicacions etcètera. 
• Gestió de les Biblioteques Públiques. 



 
 pàg 48
   
 

• Promoció del Patrimoni Cultural i les polítiques municipals relacionades 
amb la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni cultural local. 
• Memòria històrica. 
• Arxiu històric. 
• Col·laboració i suport a entitats de caràcter cultural. 
• Gestió dels Programes d'agermanament. 
• Accions de sensibilització i suport als agermanaments. 
• Relacions d'amistat amb les poblacions de l'Espluga Calba i l'Espluga de 
Francolí. 
• Educació en el lleure. 
• Escoles esportives municipals i activitat física d'adults. 
• Serveis de natació, cursos, abonaments, natació terapèutica, beques, 
piscines d'estiu. 
• Educació física escolar. 
• Jocs esportius escolars i altres activitats esportives extraescolars. 
• Organització d'activitats esportives. 
• Col·laboració i suport a entitats esportives. 
• Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos a “El 
Remolí”. 
• Programació de les accions i programes adreçats a la infància. 
• Activitats infantils i juvenils, Casals d'estiu, Colònies, Campaments, 
etcètera. 
• Programació de la música juvenil, gestió de les instal·lacions d'assaig. 
• Participar en la programació, realització, seguiment i gestió en els 
Programes d'habitatge jove. 
• Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos a 
l’Oficina Jove d’emancipació. 
• Col·laboració i suport a entitats que actuen en l’àmbit de la infància i la 
Joventut. 
• Impuls dels mecanismes de participació ciutadana. 
• Gestió del Consell de Ciutat.  
• Gestió del Consell d’infants i de l’Audiència pública als nois i noies 
d’Esplugues. 
• Integració de la informació proporcionada pels mecanismes de participació 
ciutadana en la gestió de la corporació. 
• Drets civils. 
• Exercici dels drets civils dels diferents col·lectius de la ciutadania. 
• Foment de la divulgació i el respecte al lliure exercici dels drets civils entre 
la ciutadania. 
• Foment de l’adequació de les diferents polítiques municipals als drets civils 
dels diferents col·lectius de la ciutadania.   
• Registre municipal de parelles estables. 
• Ciutadania, civisme i convivència. 
• Voluntariat i associacionisme. 
• Promoció de l’ús correcte dels espais públics i comuns. 
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• Promoció  dels valors del civisme, de la convivència harmònica i dels 
comportaments responsables.  
• Vetllar pel respecte a les normes de convivència i civisme. 
• Vetllar per la integració de valors democràtics de qualitat en la 
implementació de les polítiques i actuacions públiques.  
• Desenvolupament de les polítiques municipals en matèria d’habitatge amb 
protecció. 
• Gestió dels procediments d’adjudicació i transmissió d’habitatges amb 
protecció oficial. 
• Administració dels habitatges amb protecció oficial. 
• Exercici d’accions en matèria de desnonament administratiu dels 
habitatges amb protecció oficial; i exercici dels drets de tempteig i retracte.  
• Oficina Local d’habitatge. 
• Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. 
• Desenvolupament de polítiques adreçades a la millora de l’estat de 
conservació, de l’accessibilitat i de les condicions d’ús del parc d’habitatges 
del municipi. 
• Contractació de béns i serveis vinculats a les competències que té 
atribuïdes. 
• Formulació i tramitació d'ordenances en temes de la seva competència. 
• Gestió d'instal·lacions i seguiment de projectes en l'àmbit de les seves 
competències. 
 

b) Composició: 
 

1) Cadascuna de les tres Comissions Informatives Permanents estarà 
formada per deu membres en total, inclosa la presidència de la Comissió. 
 
La distribució per grups municipals serà la següent: 
 
PSC-CP   5 membres 
GMR     2 membres  
Cs        1 membre 
ECP    1 membre 
PP           1 membre 

 
2)   L’alcaldessa serà la presidenta nata de cada comissió, però la 

presidència efectiva, per delegació, serà la següent: 
  

- Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert: Alcaldessa, 
Sra. Pilar Díaz Romero. 

- Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat: 1r. tinent d’Alcaldia, Sr. 
Eduard Sanz García. 

- Comissió Informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 2a. tinenta 
d’Alcaldia, Sra. Sara Forgas Úbeda. 
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Cada Grup Municipal podrà designar la suplència de cada titular. La 
designació de titulars i suplents es farà per escrit de portaveu de cada 
grup, dirigit a l’alcaldessa i de l’esmentat  escrit es donarà compte al Ple. 

 
3)  L’alcaldessa podrà, en qualsevol moment, exercir les funcions que li són 

pròpies i presidir, en conseqüència, qualsevol de les sessions de les 
comissions informatives creades. 

 
c) Vot:  
 
El vot serà ponderat, de forma que es mantingui en tot moment la proporcionalitat 
representativa que correspon a cada força política en el Ple de l’Ajuntament. 
 
d) Règim de sessions i funcionament 
 
Les Comissions Informatives Permanents celebraran sessions ordinàries amb 
periodicitat mensual, en els dies i hores que s’estableixin en la primera sessió 
que celebrin, i les seves funcions i règim de funcionament s’ajustaran al que 
disposin les normes reglamentàries. 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Sánchez diu: 
 
“Com que no ens veiem, no sé quan he de parlar. A favor.” 
 
El senyor Pérez diu: 
 
“Des d’Esplugues en Comú hi votem a favor.” 
 
El senyor Roldán diu: 
 
“Bé, des del Grup Municipal de Ciutadans trobem que la distribució dels membres 
de les comissions no ha quedat ben bé proporcional o ajustat al que ha sigut el 
resultat electoral, quant a què tenim un membre present i, per exemple, tenim 
igual que el PP, que només té un regidor, i nosaltres en tenim tres.  
 
En aquest sentit, com que també la proposta recull que el vot serà ponderat, en 
aquest sentit no tenim cap inconvenient perquè al final la realitat del vot sí que 
es manté proporcionalment, però trobem que també es podria haver escollit com 
a representació de la formació de les comissions només un membre de cada 
grup, amb el vot ponderat, també hagués funcionat i potser hagués estat millor, 
i en aquest sentit, com que no acabem de veure-ho clar, doncs, ens hi abstenim.” 
 
El senyor Torras diu: 
 
“Des del Grup Municipal Republicà hi votem a favor.” 
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El senyor Sanz diu: 
 
“Bé, jo només dir que la distribució de les comissions informatives sorgeix d’una 
proposta que, a més, s’eleva en primera instància al secretari, quant a la 
proporcionalitat de la representació dels grups municipals després de les 
eleccions, contemplant el número de regidors obtinguts. 
 
En aquest sentit, amb una distribució de deu membres, doncs, la proporcionalitat 
dona això. És evident que com que aquí hi ha decimals, per entendre’ns, no ens 
podem partir els regidors, però en qualsevol cas, el Grup de Ciutadans queda 
per sota de l’1,5, no?, en aquesta distribució. Per tant, si queda per sota de l’1,5, 
allò raonable és que sigui 1 per quadrar els teus membres. El PSC en aquest 
cas estaria per sobre dels 5, etcètera, o fins i tot, si utilitzéssim aquesta 
representativitat, el Partit Popular pràcticament no tindria cap regidor a les 
comissions, si ho féssim d’una forma proporcional exacta, perquè, clar, no 
arribaria ni a aquesta representació, no? En canvi, sí que la normativa diu que 
tothom ha de tenir, tots els grups municipals, evidentment, han de participar de 
les comissions informatives perquè tenen el dret a la informació. 
 
Dic només que en tot cas respon la proposta estrictament a una proposta més 
aviat tècnica de distribució en base a la representació, i el que sí que és veritat 
és que nosaltres com a govern, i com passa en la majoria, no dels ajuntaments 
sinó en el conjunt d’administracions públiques, aquestes comissions 
informatives, totes tenen la mateixa composició, és a dir, no van variant els seus 
membres d’una a l’altra. Per tant, entenem que la proposta s’ajusta a la 
representativitat malgrat que hi ha una diferència, sí, perquè Esquerra té quatre 
regidors, però en tot cas, fent la distribució proporcionalment, torno a dir, és el 
que sortiria.  
 
Per tant, aclarir que era una proposta més aviat tècnica i que és el resultat, com 
dic, de la distribució, i el Grup Municipal Socialista hi vota a favor. 
 
Sotmesa a votació la proposta, 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 proposta s’aprova per majoria absoluta.   
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ACORD NÚMERO CINC.- PROPOSTA D’ACORD DELEGANT ATRIBUCIONS 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN LA JUNTA DE GOVERN. 
 
La senyora Díaz diu: 
 
“El punt següent és el punt número 5, la proposta d’acord delegant atribucions al 
ple de l’ajuntament en la junta de govern. En aquesta matèria no plantegem 
canvis en relació amb el mandat anterior, i proposem mantenir les delegacions 
en matèria de béns, en matèria de subvencions, i l’últim és en matèria de 
l’exercici de les accions administratives i judicials, sempre pensant que en alguns 
casos el que necessitem és una acció ràpida, i això ens ho pot permetre la junta 
de govern, que es reunirà cada setmana, i no el plenari, que només tindrà una 
periodicitat mensual. Per tant, la idea és continuar exactament igual, amb les 
mateixes delegacions d’atribucions en la junta de govern que es van atorgar fa 
quatre anys. Senyor Sánchez? 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent proposta d’acord: 
 
Atès el que s’estableixen en els arts.  22 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció establerta per Llei 
11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb el que s’estableix en els articles 52.4 
i 54.2, b) en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Considerant que, de conformitat amb el que estableix  l’article 60.2 de la Llei 
8/1987 de 15 d’ abril, municipal i de règim local de Catalunya, aquestes 
atribucions a delegar, si procedeix, deuen passar a estudi i dictamen previ de la 
Comissió Informativa competent. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions que corresponen 
al Ple de l’Ajuntament, que a continuació s’indiquen, en l’àmbit dels assumptes 
que en aquestes es refereixen, així com les condiciones específiques del seu 
exercici.  
 
Les atribucions delegades son les següents: 
 
1) EN MATÈRIA DE BÉNS. 
 
Les facultats corresponents a l’autorització de cessions d’ús de les places 
d’aparcament, trasters i locals a terceres persones, per part de les persones 
físiques i jurídiques concessionàries, i a l’exercici, en el seu cas, del dret de 
tempteig sobre la plaça o places objecte de cessió en segones i successives 
cessions, en les condicions i formes establertes en els plecs de condicions 
reguladors de les concessions administratives atorgades el seu dia per a la 
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construcció i gestió dels aparcaments subterranis de vehicles del carrer Àngel 
Guimerà, Plaça Catalunya i Can Vidalet, o qualsevol altre en règim de concessió 
administrativa de caràcter patrimonial o de servei públic. 
 
El mateix règim de delegació s’aplicarà a les transmissions de drets de superfície 
sobre estacionaments subterranis. 
  
2) EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS. 
 
L’exercici de les competències que les normes o bases reguladores de les 
subvencions atribueixin al Ple de la Corporació, en els aspectes referits a:  
 
a).- La sol·licitud de subvencions públiques o privades, condicionades o no 
condicionades, així com el seu destí. 
 
b).- L’acceptació de subvencions, donacions o aportacions, de persones naturals 
o jurídiques, o de qualsevol entitat o administració, així com el seu destí, si 
aquest no fos condicionat. 
 
c).- L’aprovació i formalització dels Convenis que se’n derivin de l’acceptació de 
les subvencions, donacions o aportacions exposades en el paràgraf anterior. 
 
3) EN MATÈRIA D’EXERCICI DE LES ACCIONS ADMINISTRATIVES I 
JUDICIALS. 
 
L’exercici de les accions administratives i judicials en assumptes de  competència 
plenària, i en la seva conseqüència, efectuar la compareixença i defensa en els 
processos incoats contra l’Ajuntament, així com la interposició de recursos en via 
judicial o administrativa. 
 
Segon.- Els acords adoptats per la Junta de Govern, s’entenen dictats per 
l’Ajuntament Ple i posen fi a la via administrativa en els termes de l’article 52.2  
la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 
Tercer.- Les atribucions delegades seran exercides en la seva totalitat per la 
Junta de Govern, sense que aquesta en cap cas, pugui delegar-les en cap altre 
òrgan municipal. 
 
Quart.- El Ple de l’Ajuntament podrà revocar o modificar en qualsevol moment 
les delegacions efectuades amb les mateixes formalitats que les exigides pel seu 
atorgament. Igualment podrà avocar el coneixement i resolució de qualsevol 
expedient d’alguna de les atribucions delegades. 
 
Cinquè.- Les atribucions delegades per ser eficaces requeriran l’acceptació 
expressa de la Junta de Govern. 
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Sisè.- Els assumptes a sotmetre a la decisió de la Junta de Govern en les 
atribucions delegades pel Ple, es dictaminaran per la Comissió Informativa 
competent.  
 
Setè.- Les atribucions delegades ho seran, en tot cas, amb efectes i a partir del 
dia següent a l’adopció del present acord.  
 
Vuitè.- Els expedients relatius a les matèries delegades, qualsevol que sigui 
l’estat de tramitació en que es trobin la resolució, correspondrà a la Junta de 
Govern, a partir i de conformitat al que s’exposa en l’acord anterior. 
 
Novè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província als efectes reglamentaris. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Sánchez diu: 
 
“Sí, des del Grup Popular hi votem a favor.” 
 
El senyor Pérez diu: 
 
“Des d’Esplugues en Comú hi votem a favor.” 
 
El senyor Roldán diu: 
 
“Bien. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos también vemos que es el 
funcionamiento que ya manteníamos en la anterior legislatura. Pensamos que 
es positivo, nos da agilidad como institución para temas a veces importantes que 
hay que solucionar con cierta diligencia, y bien, teniendo en cuenta sobre todo 
que después se da debida cuenta de todos los acuerdos de junta de gobierno en 
las comisiones correspondientes, no encontramos ningún inconveniente y 
apoyamos la medida. Nuestro voto es favorable.” 
 
El senyor Torras diu: 
 
“Des del Grup Municipal Republicà hi votem que sí.” 
 
El senyor Sanz diu: 
 
“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, 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. 
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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. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat.   
 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS QUE 
SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 
La senyora Díaz diu: 
 
“El següent punt és el punt sisè, la proposta d’acord de nomenament de 
representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la 
competència del plenari. 
 
Ara, de seguida, faré la proposta concreta dels nomenaments. Espero no 
equivocar-me, perquè hem estat ajustant fins l’últim moment algun nom i alguna 
proposta que ens havien fet arribar els diferents grups municipals, si és així ho 
corregiríem sobre la marxa, i sobretot la voluntat és poder mantenir representació 
de tothom, especialment allà on tenim més possibilitats d’una forma força 
proporcional, en el benentès que és la millor manera de poder representar 
l’ajuntament, que hi hagi una representació d’aquell grup que dona suport al 
govern municipal, però també d’aquells grups que formen part d’aquest 
consistori. 
 
Dit això, passo de seguida a fer la proposta. La proposta és que en el cas de la 
Mancomunitat intermunicipal de la Fontsanta, on l’Ajuntament d’Esplugues 
recordo que té la presidència i és una mancomunitat formada pels ajuntaments 
de Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just i Esplugues de Llobregat, en aquest cas 
la proposta és que siguin les senyores Pilar Díaz, Sara Forgas i Montse Zamora, 
en aquest cas continuant amb la representació que ja teníem. 
 
En el cas de l’Àrea Metropolitana, tots els alcaldes i alcaldesses metropolitanes 
tenen un lloc nat i, per tant, el nomenament no es produeix aquí, en el ple de 
cartipàs, però nosaltres per la població tenim la possibilitat de tenir un altre 
representant, i en aquest cas el representant és el senyor Eduard Sanz. 
 
En el cas del consell escolar municipal, tenim vuit representants, i la proposta és 
que siguem les següents persones: la senyora Pilar Díaz –i en aquest cas podrà 
actuar com a suplent la senyora Sara Forgas– la senyora Montserrat Zamora, la 
senyora Montserrat Pérez, el senyor Joan Marín, la senyora Clàudia Acebrón, la 
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senyora Hermínia Villena, la senyora Gemma García i la senyora Dolores Castro. 
Aquesta és la proposta pel que fa al consell escolar municipal. 
 
Però a partir d’aquí, també hem de fer la proposta per als diferents consells 
escolars de centre, i la proposta és la següent, i aquí és on al final podríem tenir 
algun error però ho podríem corregir de seguida si és així, espero que no: a 
l’escola Isidre Martí, la senyora Marta Alarcón; Gras i Soler, Manuel Pozo; Prat 
de la Riba, Jordi Pérez; Lola Anglada, Diego Rodríguez; Folch i Torras, Manel 
Pozo; Matilde Orduña, Hermínia Villena; Joan Maragall, Sara Forgas; a Can 
Vidalet, Oliver Peña; al Joanot Martorell, Montserrat Pérez; a l’IES La Mallola, 
Montserrat Zamora; a l’IES Severo Ochoa, Montserrat Pérez; a l’IES Joaquim 
Blume, Montserrat Zamora; a l’Escola Oficial d’Idiomes, Oliver Peña; a l’escola 
d’adults Eugeni d’Ors, la Maribel Aguilera. 
 
Ara entrem en l’apartat d’escoles concertades, per tant, primària i secundària: a 
la Utmar, la Gemma García; al Natzaret, la Gemma García; a la Isabel de Villena, 
l’Eduard Sanz; a l’escola Garbí, Marcos Sánchez; a l’Escola Municipal de Música, 
Maribel Aguilera; al centre docent Sant Joan de Déu, Dolores Castro; al Centre 
de Normalització Lingüística Roses, la Maribel Aguilera.  
 
I a les escoles bressol, ara entrem en l’apartat..., ens queden les cinc escoles 
bressol: al Sucre, Javier Jiménez; Montesa, Joan Marín; La Mainada, Joan 
Carles Sillero; Montserrat Pérez; i Marta Mata, Joan Carles Sillero. 
 
Aquesta és la proposta que fem.  
 
El consell de participació de la llar-residència de persones amb discapacitat 
intel·lectual d’Esplugues, la senyora Sara Forgas; al consell de participació de la 
residència geriàtrica Felix Llobet Nicolau, la senyora Sara Forgas; a l’assemblea 
general del consorci del parc natural de la serra de Collserola, la senyora Pilar 
Díaz; al consorci de Turisme del Baix Llobregat, la senyora Maribel Aguilera, i 
com a suplent la senyora Montserrat Zamora; al consell general del Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, la senyora Montserrat 
Zamora; en el cas del patronat de la Fundació Privada ASPROSEAT PROA 
Esplugues, la senyora Pilar Díaz, la senyora Sara Forgas, el senyor Eduard Sanz 
i el senyor Marcos Sánchez.  
 
I de la societat municipal mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de 
Llobregat, S.A., els cinc noms. Aquí recordem que el que hem acordat és que hi 
hagi una rotació perquè tothom tingui representació, per tant, ara de partida no 
tothom la tindrà, però al llarg del mandat hi ha un compromís per part dels cinc 
grups municipals perquè tots els grups, en funció de la seva representació, pugui 
tenir aquesta representació al consell d’administració, valgui la redundància. I 
ara d’entrada partim amb la proposta d’aquests cinc consellers per a aquesta 
societat municipal mixta la senyora Pilar Díaz, el senyor Eduard Sanz, el senyor 
Antonio Hernández, el senyor Fermín Molero i el senyor Julián Carrasco. 
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Bé, al consell de ciutat entenc que no cal nomenament perquè, de fet, nosaltres 
som tots i totes membres nats i nates del consell de ciutat, els 21 regidors i 
regidores som membres del consell de ciutat. Hi ha altres persones que ho seran 
en funció de la seva representació en algunes entitats o en funció de què siguin 
ciutadans i ciutadanes escollits de manera aleatòria, vins a 20 persones, ho són 
en qualitat d’aquest sorteig. 
 
I continuem. El punt següent és la corporació en el consorci del govern territorial 
de Salut del Baix Llobregat, centre Fontsanta. La titular és la senyora Sara 
Forgas, la persona suplent la senyora Hermínia Villena. A l’Associació de 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, la senyora Pilar Díaz 
i suplent la senyora Clàudia Acebrón. A l’Associació Espanyola de Ciutats de la 
Ceràmica, la senyora Maribel Aguilera. Al Consorci per a la Normalització 
Lingüística, la senyora Maribel Aguilera, i actuarà com a suplent la senyora Marta 
Alarcón. Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la senyora Clàudia 
Acebrón. Al Consorci Localret, la senyora Pilar Díaz. Al consell esportiu del Baix 
Llobregat, la senyora Montserrat Zamora. A l’Associació Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya, XATIC, la senyora Maribel Aguilera. Per últim, al 
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de les àrees residencials 
estratègiques Montesa i Can Cervera, del terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat, la senyora Pilar Díaz, el senyor Eduard Sanz i el senyor Josep María 
Farré.  
 
Crec que no m’he deixat res i crec que en principi no hi hauria d’haver un error, 
si no, ho podem corregir ara sobre la marxa. Senyor Sánchez, té la paraula.” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent proposta d’acord: 
 
A l’objecte de donar compliment al que disposen els articles 38 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 15 del 
Reglament Orgànic Municipal, el Ple de la Corporació: 
 
ACORDA: 
 
Únic.- Nomenar representants d’aquesta Corporació en els ens i òrgans 
col·legiats que seguidament s’enumeren a les persones que s’indiquen: 
 

1. Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta:  
 
Sra. Pilar Díaz Romero 
Sra. Sara Forgas Úbeda 
Sr. Montse Zamora  

 
2. Àrea Metropolitana de Barcelona:  

 
Sra. Pilar Díaz Romero 
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Sr. Eduard Sanz García 
 

3. Consell Escolar Municipal:  
 
Sra. Pilar Díaz Romero, actuarà com a suplent la Sra. Sara Forgas Úbeda. 
Sra. Montse Zamora Angulo 
Sra. Montserrat Pérez Escobar 
Sr. Joan Marín Maestre 
Sra. Claudia Acebrón Morales 
Sra. Hemínia Villena i Collado 
Sra. Gemma García Cejas 
Sra. Dolores Castro Leiva 

 
4. Consells Escolars de Centre: 

 
CENTRE REPRESENTANT 

CEIP ISIDRE MARTI Marta Alarcón i Puerto 
CEIP GRAS SOLER Manel Pozo López 
CEIP PRAT DE LA RIBA Jordi Pérez Pineda 
CEIP LOLA ANGLADA Diego Rodríguez Triano 
CEIP FOLCH I TORRES Manel Pozo López  
CEIP MATILDE ORDUÑA Hermínia Villena i Collado 
CEIP JOAN MARAGALL Sara Forgas Úbeda 
CEIP CAN VIDALET Oliver Peña Estévez 
IES JOANOT MARTORELL Montse Pérez Escobar 
IES LA MALLOLA Montse Zamora Angulo  
IES SEVERO OCHOA     Montse Pérez Escobar 
IES JOAQUIM BLUME Montse Zamora Angulo 
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES Oliver Peña Estévez 
CFA EUGENI D’ORS Maribel Aguilera Mulero 
CEIP-IES UTMAR Gemma García Cejas 
CEIP-IES NATZARET Gemma García Cejas 
CEIP-IES ISABEL DE VILLENA Eduard Sanz García 
CEIP-IES ESCOLA GARBI Marcos Sánchez Siles 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Maribel Aguilera Mulero 
CENTRE DOCENT SANT JOAN DE DEU Dolores Castro Leiva 
CNL ROSES (Consell de centre) Maribel Aguilera Mulero 
E.B. EL SUCRE Francisco Javier Giménez 

González  
E.B. MONTESA Joan Marín Mestre  
E.B. LA MAINADA Joan Carles Sillero i Vera 
E.B. MONTSERRAT Montse Pérez Escobar 
E.B. MARTA MATA Joan Carles Sillero i Collado 

 
5. Consell de participació de la Llar-residència per persones amb 

discapacitat intel·lectual d'Esplugues:  
 
Sra. Sara Forgas Úbeda 
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6. Consell de participació de la Residència Geriàtrica Fèlix Llobet 
Nicolau:  
 
Sra. Sara Forgas Úbeda 

 
7. Assemblea general del Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola 
 
Sra. Pilar Díaz Romero 

 
8. Hisparad, S.A.:  

 
Sra. Pilar Díaz Romero 

 
9. Consorci de Turisme del Baix Llobregat:  

 
Sra. Maribel Aguilera Mulero, actuarà com a suplent la Sra. Montserrat 
Zamora 

 
10. Consell General del  Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 

Barcelona:  
 
Sra. Montserrat Zamora Angulo 

 
11. Patronat de la Fundació Privada Asproseat-Proa Esplugues:  

 Sra. Pilar Díaz Romero 
 Sra. Sara Forgas Úbeda 
 Sr. Eduard Sanz Garcia 
 Sr. Marcos Sánchez Siles 

 
12. Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis 

d’Esplugues de Llobregat, S.A.:  
 
Sra. Pilar Díaz Romero 
Sr. Eduard Sanz García 
Sr. José Antoni Hernández 
Sr. Fermín Molero 
Sr. Julian Carrasco 
 

13. Consell de Ciutat: En aquest consell s’integren la totalitat de membres 
electes de l’Ajuntament. 

 
14. Corporació en el Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix 

Llobregat Centre-Fontsanta:  
 
Sra. Sara Forgas Úbeda i suplent Sra. Hemínia Villena i Collado 
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15. Associació de l’Observatori de les dones en els mitjans de 
comunicació 
 
Sra. Pilar Díaz Romero i suplent Sra. Claudia Acebrón  

 
16. Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica (AeCC):  

 
Sra. Maribel Aguilera Mulero 
 

17. Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL):  
 
Sra. Maribel Aguilera Mulero, actuarà com a suplent la Sra. Marta Alarcón 
i Puerto 
 

18. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: 
 
 Sra. Claudia Acebrón Morales  
 

19. Consorci Localret:  
 
Sra. Pilar Díaz Romero 
 

20. Consell Esportiu del Baix Llobregat:  
 
Sra. Montserrat Zamora Angulo 
 

21. Associació Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XTIC):  
 
Sra. Maribel Aguilera Mulero 
 

22. Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les Àrees 
residencials estratègiques Montesa i Can Cervera, del Terme 
Municipal d’Esplugues de Llobregat 
 
Sra. Pilar Díaz Romero 
Sr. Eduard Sanz García 
Sr. Josep Maria Ferré Bargalló  

 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Sánchez diu: 
 
“Bé, com deia l’alcaldessa, el dictamen que se sotmet a votació finalment jo crec 
que està bastant treballat amb el conjunt dels grups de l’oposició. Per a nosaltres 
es manté una representació proporcional i justa entre els membres del govern i 
els grups de l’oposició, ens sembla que és equitatiu, i també ens sembla que és 
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realista amb alguns aspectes i amb alguns òrgans o ens, que també és lògic que 
un govern que té majoria absoluta vulgui tenir la seva representació. Per tant, 
em sembla raonable, lògic, ponderat, i hi votem a favor.” 
 
El senyor Pérez diu: 
 
“Des d’Esplugues en Comú Podem només fer una consideració: en el tema dels 
col·legis –un comentari– a vegades seria oportú intentar buscar una altra manera 
d’escollir els col·legis, encara que sigui proporcional, però proporcional a l’hora 
de demanar. Vol dir que la llei diu que pot demanar una el Partit Socialista, un 
altre li tocarà a Esquerra Republicana, després li toqui al Partit Socialista i el 
proper li toqués a Ciutadans, després... Perquè no sigui sempre que el Partit 
Socialista agafa el que els interessa, que és normal que ho faci, però podríem 
buscar una altra manera. 
 
Dit això, nosaltres en principi en la configuració votem a favor.” 
 
El senyor Roldán diu: 
 
“El Grup Municipal Ciutadans hi vota a favor.” 
 
El senyor Torras diu: 
 
“El Grup Municipal Republicà també hi vota a favor.” 
 
El senyor Sanz diu: 
 
“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, 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. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat.   
 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- 7.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE 
LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ. 
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La senyora Díaz diu: 
 
“El punt següent, que és el punt setè, establiment del règim de dedicació i de les 
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. 
 
Saben vostès perfectament que correspon al ple aprovar el règim de dedicació 
de càrrecs electes de la corporació, així com les retribucions i indemnitzacions 
que en cada cas pugui correspondre. No sé si m’avançaré, perquè amb alguns 
ja hem treballat alguns anys i algú segurament em recordarà el que en privat ja 
han fet, que és curiós que hagi de ser el propi plenari o el propi ajuntament, en 
aquest cas el plenari, qui acabi de decidir i aprovar aquest règim de dedicació. 
Fins i tot podríem dir que estem d’acord amb aquesta reflexió, però al final arriba 
aquest dia, arriba aquest moment, i ho hem de fer, algú ho ha de fer. Per tant, 
ens correspon a nosaltres fer-ho, tot i que puguem compartir la reflexió que 
podríem funcionar d’alguna altra manera. 
 
Ja no m’avanço a dir més perquè entenc que en aquesta reflexió algú voldrà 
aprofundir, i per tant, penso que podem continuar discutint i parlant, i el que no 
voldria és solapar la meva intervenció amb alguna altra que estigui prevista. Però 
dit això, podem estar molt d’acord, però avui ens toca, com de vegades ens toca 
fer quan ens diuen que aquí hem d’aprovar el cens de cada any. Bé, nosaltres 
fem un acte de fe per aprovar el cens, perquè és una part, és un servei del nostre 
ajuntament, que fa aquesta feina, però al final l’hem d’aprovar nosaltres i és el 
que fem. Hi ha coses que esperem que en aquesta democràcia, que va rodant, 
es puguin reformular, però de moment és el que hi ha. 
 
Dit això, a nosaltres ara el que ens pertoca és establir règim de dedicació i les 
retribucions o indemnitzacions dels membres, com dèiem. En principi, pel que fa 
al règim de dedicacions, la nostra proposta és que es produeixin, que hi hagi cinc 
dedicacions exclusives, que serien les corresponents a l’alcaldessa i a les quatre 
tinences d’alcaldia, per la responsabilitat que tenen i per la necessitat d’un 
municipi de pràcticament 47.000 habitants. Potser podrien ser més, el que és 
segur, per l’experiència que tenim, és que no podrien ser menys, i és això el que 
de moment proposem en aquest primer ple, que és el ple de cartipàs.  
 
A partir d’aquí, quines serien les altres dedicacions? Doncs, tenim aquells 
regidors i regidores que estan assumint també funcions delegades per l’alcaldia, 
per l’alcaldessa, en matèries de la seva competència, i en aquest cas el que 
proposem és un règim de dedicació parcial de 80 hores mensuals.  
 
També hem estimat, en aquest seguint en la línia del que teníem l’anterior 
mandat, de vegades és difícil poder expressar amb percentatges d’una jornada 
completa o en hores quin és el temps que es dedica, segurament tots nosaltres 
dediquem moltes més hores de les que aquí es recull, però seguint en la mateixa 
tònica, el règim de dedicació parcial dels quatre membres de la corporació que 
tenen tasques de portaveus dels seus grups municipals, tret de l’equip de govern, 
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del grup de govern, i en aquest cas el règim de dedicació parcial seria de 60 
hores. I per últim, un règim de dedicació parcial per a aquells regidors i regidores 
que no assumeixen funcions delegades i que no fan tasques o no tenen la 
responsabilitat de fer de portaveus dels seus grups municipals, que en aquest 
cas seria de 40 hores mensuals. 
 
Aquestes dedicacions estan..., bé, dit d’una altra manera, en aquest règim, en 
aquests règims que acabo d’explicar, no s’integraran aquells regidors o regidores 
en els que concorrin circumstàncies personals que facin incompatibles el règim 
de dedicació parcial. Saben perfectament de què estem parlant, però podria ser 
el cas d’una jubilació, tenim més d’un regidor o regidora que estan en aquesta 
situació. Això és incompatible i, per tant, en aquest cas ja no és un règim de 
dedicació parcial, sinó que el que tindrem és una retribució, una indemnització 
associada a l’assistència efectiva a determinats òrgans col·legiats.  
Em sembla que no m’he deixat res pel que fa a les dedicacions, crec que ho he 
explicat tot... M’he deixat alguna cosa? (Veus de fons.) 
 
Això al final, sí, sí. 
 
Bé, doncs això serien les... 
 
Després tenim la taula de retribucions. La puc llegir, no ho faré si no m’ho 
demanen, si m’ho demanen perquè pensen que és important ho podria fer. 
Només fer... Ho dic perquè ho tindrem penjat a la web, tothom ho podrà 
consultar, ho tenim en un dictamen que també està penjat en aquest moment, 
per tant, crec que ara no té cap sentit. Això sí, recordar que fa quatre anys va 
entrar en vigor, pel que fa a les retribucions dels electes, només a nivell 
municipal, també ho recordo, l’RSAL, i això vol dir que hi ha un límit, hi ha un 
topall pel que fa a aquestes retribucions. En el cas de l’Ajuntament d’Esplugues, 
per la nostra mida, per la nostra població, donat que tenim una població inferior 
a 50.000 habitants, de fet, entre 20.000 i 50.000 habitants, aquest topall en 
aquest moment, pel darrer reial decret que, si no m’equivoco, és del gener 
d’enguany, es va establir en 58.372,36 euros. La qual cosa vol dir que la resta, 
aquesta taula de retribucions, que és variada i àmplia per tots aquests règims 
que acabo de dir, de dedicació exclusiva, dedicació parcial, etcètera, està 
evidentment totes per sota del topall perquè, si no, estaríem incomplint la llei, i 
de fet, s’ha intentat fer proporcional a les dedicacions que hem explicat. 
 
Si de cas també un últim apunt, abans de passar a l’assignació de grups. I l’últim 
apunt... No, un últim apunt no, faré dos més, perdó. Un és que tenim un topall, i 
l’altre és que el que hem intentat és escalar. Un penúltim apunt, com els deia: 
algunes d’aquestes retribucions, com passarà també amb les aportacions als 
grups, no s’havien tocat en vuit anys i, per tant, igual que el mateix reial decret 
ha actualitzat el topall, nosaltres també en aquest moment, després de vuit anys 
de congelació, i en alguns casos no de congelació sinó de retallada de 
retribucions, el que hem fet també és actualitzar-lo, evidentment, sempre per sota 
del topall. I com els deia, ara sí, l’últim. Nosaltres en altres mandats, que no 
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l’anterior, el que teníem per a aquells membres regidors i regidores que no tenien 
delegacions de competències o no eren portaveus, el que teníem sempre era el 
règim d’indemnitzacions. Això fa quatre anys. Si ho recorden, especialment els 
que hi eren, ho vam canviar, vam decidir que tret d’aquells que tenien 
incompatibilitat, com els he explicat, el cas d’una jubilació però podrien ser altres 
coses, tothom tindria una dedicació parcial d’ics hores, i això és el que també 
recordo que hem mantingut durant..., bé, volem mantenir durant aquest mandat 
si així ho estimen oportú i així ho aprovem, i per tant, és la proposta que avui 
portem. Ho dic perquè semblen coses de vegades i no, això fins ara no era així, 
ho vam establir fa quatre anys, i hem cregut oportú continuar funcionant 
d’aquesta manera.  
 
Dit això, ens quedaria l’apartat de les assignacions als grups municipals. En 
aquest cas, també portàvem molts anys, més de dos mandats de congelació, i 
hem fet dues reflexions. D’una banda, només l’IPC, el preu de la vida, alhora de 
tenir un espai per poder treballar, a l’hora de pagar uns consums per poder 
treballar. Només aquest fet ja explicaria una certa actualització d’aquestes 
aportacions als grups, que recordin que tenen una part fixa i una part variable, 
en funció de la representació, del nombre de membres. Però també és cert que 
s’han produït algunes peticions, pensem que totalment fonamentades, cosa que 
ens ha donat més eines que no només tenir un espai o poder pagar consums, 
sinó poder tenir un personal que ens ajudi a fer la feina que la ciutadania espera 
de nosaltres. I la ciutadania, el que espera de nosaltres és que no ens passem 
el dia mirant el registre, mirant papers, mirant decrets, perquè si no, acabaria el 
dia i no podríem fer la nostra tasca política, en el cas del govern de governar, 
d’impulsar l’acció de govern, però en el cas de l’oposició, d’impulsar també 
aquesta mateixa acció, de controlar-la i de comprovar que la feina que fem és 
una feina ajustada als compromisos d’aquesta corporació. 
 
Per tant, en aquest sentit s’ha produït una actualització que respon a aquestes 
dues coses, a una congelació que ni tan sols ens donava per poder pagar les 
pujades de la factura de la llum, però d’una altra també per poder disposar 
d’algun recurs humà que ens pugui ajudar en aquestes tasques més 
administratives, més de seguiment, fins i tot en un moment donat més 
d’assessorament, perquè al final els representants de la ciutadania tinguin temps 
per poder fer d’això, de regidors i de regidores. 
 
Una mica el resum de les converses i del que hem anat parlant crec que podria 
ser aquest. És el seu torn i vostès podran fer el seu posicionament i aportar la 
seva mirada. Senyor Sánchez?” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent proposta d’acord: 
 
Vist  que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, 
modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives  i d'ordre social, i altres modificacions posteriors, estableix que 
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els membres de les Corporacions locals podran percebre retribucions per 
l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o 
parcial, per realitzar funcions de presidència, vicepresidència, ostentar 
delegacions o responsabilitat que així ho requereixin.  
 
Vist que correspon al Ple de la Corporació, la determinació dels càrrecs que 
duguin aparellada aquesta dedicació exclusiva o parcial i les retribucions 
corresponents, així com la determinació de la dedicació mínima necessària per 
a la seva percepció. 
  
Vist que l'apartat 3 de l’esmentat article disposa que només els membres de la 
corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, podran percebre 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 
de la corporació en la quantia assenyalada pel ple. 
 
Atès també el contingut de l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases 
de règim local, en relació amb les dotacions econòmiques que podrà establir el 
Ple de la Corporació a càrrec dels Pressupostos anuals de l’Ajuntament; i 
prenent en consideració el que determina l’apartat Vuitè del Codi de Bon Govern 
aprovat en sessió plenària de data 16 de març de 2016. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar el règim de dedicació de càrrecs electes de la Corporació, així 
com les retribucions i indemnitzacions que en cada cas correspongui en la forma 
i amb l’abast que es determina a continuació: 
 
a) Règim de dedicació exclusiva: S’estableixen cinc càrrecs que comporten la 

dedicació exclusiva dels membres de la corporació que els desenvolupin. 
Cada càrrec, en funció de les seves característiques, atribucions, complexitat 
i nivell potencial de dedicació, té assignada una retribució diferent que 
s’especifica seguidament: 
 

 Càrrec Dedicació  Retribució  
Alcaldessa exclusiva 58.372,36 € 
1a Tinença d'Alcaldia exclusiva 58.000,00 € 
2a Tinença d'Alcaldia exclusiva 53.000,00 € 
3a Tinença d'Alcaldia exclusiva 53.000,00 € 
4a Tinença d'Alcaldia exclusiva 43.000,00 € 

 
 

b) Règim de dedicació parcial: S’estableixen un conjunt determinat de 
càrrecs que comporten la dedicació parcial dels càrrecs electes de la 
corporació que els desenvolupen. Cada càrrec, en funció de les seves 
característiques i nivell de dedicació exigit  té assignada una retribució 
diferent que s’especifica seguidament: 
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b.1).- Règim de dedicació parcial de 80 hores mensuals als regidores i 
regidors que assumeixen funcions delegades per l’Alcaldia en matèries de 
la seva competència, que siguin membres de la Junta de Govern i/o 
assumeixin funcions delegades de regidories de barri, la retribució serà de 
32.000€ anuals, respectivament. En cas dels regidors i regidors i regidores 
que assumeixen funcions delegades que no formin part de la Junta de 
Govern, es mantindrà la mateixa dedicació parcial, però amb una 
retribució de 27.900€ anuals, respectivament. 
 
b.2).- Règim de dedicació parcial de 60 hores mensuals per als 4 
portaveus dels grups municipals de 24.500€, anuals, respectivament. 

 
b.3).- Règim de dedicació parcial de 40 hores mensuals als  regidors i 
regidores que no assumeixen funcions delegades i no s’acullen a règim 
d’assistències, amb una retribució de 13.000€ anuals, respectivament. 
 
En aquest règim no s’integraran els regidors o regidores en els que 
concorrin circumstàncies personals que resultin incompatibles amb el 
règim de dedicació parcial. 
 
Als imports reflectits en el present acord s’aplicaran els increments 
retributius addicionals vinculats a l’evolució del PIB aplicable per al 
personal del sector públic, de conformitat amb el que disposa el Reial 
Decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic; així mateix, 
i en  períodes successius s’aplicaran els increments retributius que es 
derivin de les disposicions reguladores del règim retributiu dels membres 
de les corporacions locals. 
 

Segon.- Establir les quanties per assistències efectives a les sessions dels 
òrgans col·legiats a percebre pels  càrrecs electes que no estiguin inclosos en 
règim de dedicació exclusiva o parcial, en la forma següent: 
 

a) Per assistència a cadascuna de les  sessions del Ple de la Corporació, 
550€. 

b) Per assistència a cadascuna de les sessions de la Junta de Govern, 450€.  
c) Per assistència a cadascuna de les sessions de Comissió Informativa pels 

càrrecs electes membres titulars adscrits a les mateixes 330€. 
d) Per assistència a cadascuna de les sessions de la Junta de Portaveus 

pels càrrecs electes membres titulars adscrits a les mateixes 330€ 
 
En cap cas, els drets econòmics per assistència a sessions de Comissió 
Informativa podran superar l’equivalent al que correspondria per formar part de 
dues comissions informatives (art. 28 ROM). 
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En cap cas, els drets econòmics per assistència a sessions de Junta de 
Portaveus podran superar, mensualment, l’equivalen al que correspondria per 
assistir a tres sessions al mes. 
 
Tercer.-  Aprovar les següents assignacions per al funcionament dels grups 
municipals: 
 

a. Assignació fixa per grup municipal de 990€ mensuals. 
b. Assignació fixa per cadascun dels membres dels grups municipals de    

440€ mensuals. 
 
La justificació de l'esmentada aportació estarà sotmesa al que disposa l'article 
73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
l’apartat Vuitè del Codi de Bon Govern aprovat en sessió plenària de data 16 de 
març de 2016. 
 
Quart.- Aprovar la incorporació dels càrrecs electes i del personal directiu que 
els Pactes de condicions socioenòmiques i laborals excloguin del seu àmbit 
d’aplicació, al règim de protecció en cas d’accidents corporals amb resultat de 
mort, i de mort per causes naturals, que actualment té el personal reconegut al 
servei de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els Pactes de condicions 
socioeconòmiques i laborals corresponents als anys 2008-2011, o en els futurs 
Pactes que s’aprovin en aquesta matèria, en igualtat de condicions i quanties 
que les d’aquest col·lectiu. 
 
Cinquè.- Exposar  al públic el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la Corporació, a tenor del que disposa  l’article 75. 5 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 
 
Sisè.-   Els anteriors acords tindran vigència retroactiva a la data de constitució 
del present Consistori, així com els efectes que hagin de tenir sobre els 
respectius règims de protecció amb la Seguretat Social; sense perjudici de les 
adequacions que corresponguin realitzar en funció de les circumstàncies 
individuals en que es trobi cada membre del Consistori.  
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Sánchez diu: 
 
“Gràcies, alcaldessa. Bé, amb la introducció que ha fet poca cosa hauria de 
poder afegir, però sí que m’agradaria fer esment a un parell d’idees. 
 
En primer lloc, compartim que és un tema incòmode, parlar d’això, perquè al final 
no té massa lògica que siguem nosaltres mateixos els que ens fixem la nostra 
escala retributiva, el nostre salari i les nostres indemnitzacions. Tant de bo això 
en un futur no sigui així, tant de bo hi hagi una llei orgànica, algú posi fil a l’agulla 
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i es regularitzi aquesta situació, però la realitat és la que és: a dia d’avui això no 
succeeix i, per tant, ho hem de fer. Ho hem de fer i nosaltres no ens hem volgut 
posar de perfil, ni molt menys. 
 
Hem partit de la base, i és un convenciment personal, polític, que els 21 regidors 
i regidores que conformem aquest ple, com els 21 regidors i regidores que l’han 
conformat durant els 40 anys de democràcia, estan aquí per vocació política. 
Estic absolutament convençut que no hi ha ningú en aquest saló de plens que 
estigui aquí per una retribució. I des d’aquest convenciment absolut –absolut– 
nosaltres hem fet propostes encaminades fonamentalment a reconèixer per una 
banda la responsabilitat i la tasca d’uns regidors que tenen competències 
delegades, que exerceixen amb responsabilitat i que tenen, que poden tenir 
responsabilitats de la seva pròpia acció de govern, i considerem que un regidor 
de govern, un tinent d’alcalde, un regidor delegat, un membre de la junta de 
govern ha d’estar ben retribuït. Però també que els regidors de l’oposició no han 
d’estar discriminats en els seus drets econòmics pel fet de ser regidors de 
l’oposició. Perquè llavors entraríem en un cercle viciós, en el qual in aeternum, 
com que els regidors de l’oposició sempre tenen menys recursos i, per tant, 
menys temps per dedicar-se a l’ajuntament, sempre serem regidors de l’oposició 
perquè mai ens podrem dedicar tant com ho fan els regidors del govern. Per tant, 
aquest plantejament de progressivament anar apropant aquest gap que existeix 
entre els regidors de govern i els regidors de l’oposició, ha estat una proposta 
que l’hem defensat amb tota l’energia possible.  
 
També crec que és important posar les coses en el seu context, i ho ha dit 
l’alcaldessa abans. Les retribucions actuals venien de ser retallades de l’època 
més dura de la crisi prop d’un 13 per cent, si no recordo malament. Però a més 
a més, durant dues legislatures no s’havia actualitzat mai l’IPC amb aquestes 
retribucions. Per tant, hi havia, hi ha una desindexació real entre les retribucions 
i les retribucions que actualment els regidors estaven meritant.  
 
No vull donar pena ni molt menys, perquè em semblaria bastant patètic que..., 
ho puc entendre, eh?, que sembli patètic que un representant polític estigui 
intentant, no justificar, perquè és que no ho estic intentant ni molt menys, però 
vull contextualitzar la situació: que eren retribucions que n’ajusten, sota el nostre 
punt de vista, al moment actual de la situació econòmica que viu la ciutat. 
 
A partir d’aquí, hem intentat ser el màxim de transparents, ser responsables, ser 
empàtics, és a dir, posar-nos en el lloc del govern i comprendre’ls, però també 
intentar que el govern es posi en el lloc de l’oposició, i jo crec que també fruit 
d’aquesta empatia les postures, en una legislatura en la que vull recordar, el 
govern té majoria absoluta i, per tant, no necessita els nostres vots per aprovar 
un dictamen com aquest, jo crec que també fruit d’aquesta empatia, d’aquest 
exercici de posar-nos en el lloc de l’altre, doncs, ens podem trobar en camins 
intermedis, que jo crec que són els que fonamenten els acords com el que, 
almenys per la nostra part, avui s’aprova aquí. 
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Per tant, per tot allò exposat, hi votarem a favor.” 
 
El senyor Pérez diu: 
 
“Bé, Esplugues en Comú Podem voldríem fer unes quantes reflexions.  
 
La primera és que reconeixem que és un tema espinós i és un tema complicat, 
amb això estic amb el company totalment d’acord, hi hauria d’haver un marc 
regulat que pogués salvar aquesta situació.  
 
L’altra cosa és que nosaltres, evidentment pensem que qualsevol feina ha d’estar 
ben pagada, això des del nostre grup ho tenim clar. El que també tenim clar és 
que des de la política, la política ha d’estar, no recolzada sinó molt a prop també 
de la realitat de la societat. Vol dir que no podem anar molt, molt diferent, del que 
passa a la societat.  
 
Llavors, en aquest sentit sí que nosaltres veiem que si les pujades de preu a la 
societat són d’un determinat percentatge, nosaltres, per exemple, considerem 
que les pujades de preu –no entraré en detall– s’apropen al 10 per cent o al 15 
per cent ho considerem raonable, però si superen aquest percentatge no ho 
considerem tan raonable.  
 
Per altra banda, en el tema de l’organització nosaltres entenem que quatre 
tinences d’alcaldia que tindrem ara, tenint tres comissions solament i comptant 
que la quarta tinença d’alcaldia ja està dintre d’una comissió, per tant, a la de 
Territori, no seria del tot necessari. 
 
L’altra cosa a dir és que en el tema dels grups municipals, que això ja ho vam 
comentar ahir a la tarda, en el tema de l’aportació als grups municipals, nosaltres 
entenem que és molt més important donar uns diners fixos al grup municipal, que 
siguin..., ara són 990, per si no ho sap la gent diré que són 990 el fix, podria ser 
més, i per regidor intentar que sigui una miqueta menys, perquè ara hi ha molta 
diferència entre el que el PSC rebrà per fer política durant els propers quatre 
anys i el que rebrem nosaltres, i considerem que això es podria ajustar, i en lloc 
de ser 440, com ens vau donar per regidor, que fos una miqueta menys, i la part 
fixa que fos una miqueta més alta. 
 
Igualment, nosaltres considerem que, tal com ha dit el company, que sí que és 
veritat que hi ha una voluntat des de l’equip de govern per intentar ajustar el que 
són els sous de l’oposició al que són els sous dels regidors no adscrits, o que no 
tenen càrrec.  
 
En definitiva, torno a dir, és espinós i nosaltres en principi, davant d’aquesta 
situació, ens hi abstenim.” 
 
El senyor Roldán diu: 
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“Bien. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos coincidimos en varios de los 
argumentos que se han dicho aquí, tanto por parte de la alcaldesa como del 
Partido Popular y también el portavoz de En Comú Podem. Es un tema siempre 
espinoso. Desde el partido político de Ciudadanos en el Congreso también se 
trabaja para que definitivamente se pueda legislar y, como ya se ha comentado 
también, por ley vengan determinados los sueldos públicos de los políticos en 
función de variables como la población, etcétera, pero hasta que eso sea una 
realidad nos toca hoy mojarnos y en este ayuntamiento decidir qué vamos a 
hacer en los próximos cuatro años. 
 
Bien, ya se han dicho antecedentes, venimos de años de congelación, de 
rebajadas incluso, que eso justifica un poco los aumentos, pero más allá de las 
cifras, que es siempre discutible, 500 más, 500 menos, qué significa un buen 
sueldo o no, que decía antes el portavoz de Podemos, para él o para nosotros, 
o para cualquier otro grupo, siempre es discutible. Más que eso, nosotros como 
grupo liberal sí que entendemos, o nos gustaría, que Esplugues aspire o tenga 
las mejores personas, las más preparadas, también en la política como en la vida 
pública, al menos durante un tiempo de su vida. Y en ese sentido, el sueldo debe 
estar acorde, equilibradamente, por supuesto, a lo que también hay en la 
sociedad civil. 
 
Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que es equilibrada la propuesta 
que se nos presenta, no somos la ciudad que mejor paga a los políticos, hay 
referencias de poblaciones como Gavá, por decir alguna, que con una población 
similar paga mejor a sus políticos, nosotros nos estamos acercando poco a poco, 
o vamos dando pasos para eliminar esa horquilla, como se decía. Tampoco 
somos los que peor pagan, para ser justos y, por tanto, pensamos que el 
equilibrio está en ese entorno, estamos cerca de él, ¿no? Entonces, lo 
agradecemos. 
 
Hemos tenido mucho debate, cada uno tiene…, esto de las cifras es muy relativo 
y lo de las dedicaciones también es discutible, es verdad que pueden ser cuatro, 
pueden ser tres tenientes de alcalde, puede haber exclusividad o que uno crea 
que es mejor que toda la junta de gobierno, por ejemplo, de su ciudad, se dedique 
en exclusiva a su ciudad, quizá vale la pena, porque luego, al final, todos los 
sueldos y todo lo que se pague puede ser mucho o puede ser poco en función 
de la capacidad. Todo esto es muy discutible. 
 
Como digo, nosotros lo vemos equilibrado en el tema de los salarios, vemos y 
creemos sinceramente que Esplugues se merece que el abanico se abra, que 
no sea un hándicap el sueldo para que cualquiera de la ciudad aspire a un cargo 
político desde su convicción, desde sus ideas, y en ese sentido vamos a votar a 
favor este punto porque pesa y hemos encontrado que estamos en esa zona de 
equilibrio. 
 
En cuanto a las aportaciones de los grupos municipales, no es nuestra propuesta 
de máximos, nos hubiera gustado también reducir el gap o hacer más pequeña 
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la diferencia entre la aportación fija y lo que se recibe por concejal por lo que ya 
se ha dicho, eso favorece al partido más votado de una forma clara y al final son 
más recursos, con lo cual cuesta más a la oposición acercarse a esa actividad 
con los mismos recursos, digamos, pero sí que también aceptamos y valoramos 
el esfuerzo que se ha hecho, porque se incrementa más la parte fija sobre lo que 
teníamos que la parte variable por concejal, por lo tanto, no es definitivo, no es 
nuestro máximo, pero sí se da un primer paso que se acerca a ese interés. 
Por lo tanto, en definitiva, el voto del Grupo Municipal de Ciudadanos será a 
favor.” 
 
El senyor Torras diu: 
 
“Bé, nosaltres ens alegrem molt que tothom comparteixi la reflexió que fem 
sempre. Fa quatre anys, em sembla que la vam fer en solitari, i aquesta vegada 
hi ha unanimitat en la reflexió i, per tant, no hi aprofundirem i no la repetirem.  
 
El que sí que farem és encoratjar el PSC, que té el Govern d’Espanya en aquest 
moment... Sí, de moment els seus companys em sembla que tenen el Govern, 
si més no en funcions, i tot fa pensar que també el seguiran tenint passi el que 
passi, i per tant, si hi ha manera de fer una llei orgànica, la clau la tenen vostès. 
Per tant, els animem a, no només anar al Parlament de Catalunya sinó també de 
tant en tant al Parlament de Madrid, al Congrés dels Diputats, a veure si també 
convencen els seus companys de Madrid perquè facin aquesta llei orgànica. 
Nosaltres hi votem que sí.” 
 
El senyor Sanz diu: 
 
“Bé, jo, en nom del govern –del Grup Municipal Socialista, però també del 
govern– volia agrair a tots els grups municipals aquest exercici que en ocasions 
jo els havia demanat de coresponsabilitat en prendre aquesta decisió, no? 
Especialment pel que hem argumentat gairebé tots: que és un tema espinós, que 
és un tema probablement que no tenim resolt a nivell legislatiu, com dèiem, i que 
per tant, és fa difícil, no?, perquè al final fixa una retribució, que sí que tenim un 
màxim amb el qual la llei ens limita, però la resta no està regulat i, per tant, es fa 
difícil encertar o trobar quina és aquella retribució que hauria de ser la idònia en 
cada cas. Realment és complicat, jo entenc que és complicat en aquest 
ajuntament i en tots els altres, eh?, perquè la situació pot semblar potser molt 
semblant. 
 
Per tant, de primeres jo els volia agrair aquest exercici de coresponsabilitat, que 
també hem volgut apropar postures, però al cap i a la fi és veritat que nosaltres 
tenim una majoria actualment, i que per tant, amb els nostres vots podríem 
aprovar-ho, i això també posa molt més en valor la seva votació, la voluntat de 
comprometre’s també amb aquesta decisió i compartir aquesta responsabilitat a 
l’hora de prendre-la. Per tant, jo volia fer aquest agraïment pel treball que hem 
fet a l’hora de buscar la proposta, però també, com dic, pel seu compromís. 
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Fèiem referència, jo recordava que ara fa uns anys, quan no teníem..., quan 
l’RSAL no havia limitat els sous o les retribucions dels alcaldes i alcaldesses, 
teníem una referència de la Federació de Municipis de Catalunya, i nosaltres, 
com a ajuntament, vam agafar aquesta referència, i bé, com a mínim teníem una 
línia que podien agafar tots els ajuntaments i teníem alguna referència. Ara la 
situació, com deia, està topada a la banda de dalt, i és més complicada. 
 
Jo no volia afegir gaire cosa més, però sí dir alguna cosa. Com que la decisió és 
complicada i no volem tampoc que sembli una decisió..., no em surt la paraula 
però anava a dir a la babalà, tampoc no és aquesta la paraula, però en tot cas, 
el que volia explicar és que alguns criteris sí que hem volgut aplicar en aquesta 
decisió, i que per tant, són els que alguns de vostès ja han anomenat, però crec 
que és important dir-ho.  
 
Per tant, entenem que hi ha tres criteris bàsics. Un d’ells és que hem de 
respondre les responsabilitats que assumeixen els 21 regidors i regidores, amb 
diferents graus, és evident que la responsabilitat que assumeix l’alcaldessa no 
és la mateixa que assumim cap altre dels 20, però tampoc les d’un membre del 
govern és la que assumeixen alguns regidors de l’oposició. Per tant, jo crec que 
això s’ha de tenir en compte, s’ha de valorar, confiar en alguna referència tal com 
passa al mercat, diguem-ne, privat, és a dir, la responsabilitat que un assumeix 
a l’hora de prendre decisions també té un reflex en la remuneració al final dintre 
del mercat, no? 
 
I també en les dedicacions assumides. El volum de dedicació que requereixen 
diferents regidories delegades o que requereixen els portaveus també, o altres 
regidors que no tenen delegacions per part de l’Alcaldia, també crec que s’han 
de tenir en compte. Per tant, responsabilitats i dedicació. 
 
I això jo ho sumo al tema que parlàvem, que nosaltres també compartim i 
entenem que dedicar-se a la política ha de tenir una remuneració digna, no diem 
ni molt per sobre d’altres coses ni molt per sota, però sí que ha de ser digna i 
entenem que qualificada. I a mi m’agrada recordar sempre que els que ens 
dediquem a la política, en aquest cas a la política local però també a altres àmbits 
de la política, el fet que hi hagi una remuneració adequada facilita que qualsevol 
persona s’hi pugui dedicar. Si no, probablement el que veuríem és que s’hi 
acabarien dedicant únicament aquelles persones que tenen prou recursos 
econòmics com per treure’s de la seva feina una part de la dedicació de la feina 
que tinguin i dedicar-se a la política. Per tant, és important.  
 
Jo crec que des d’aquesta visió progressista hem de pensar que això no és anar 
en contra de ningú, sinó que és anar a favor de tothom, el fet que la política pugui 
estar remunerada, torno a dir, dignament, per tal que tothom, qualsevol persona, 
s’hi pugui dedicar i, per tant, renunciar a unes hores de la seva feina o renunciar 
de forma total i poder-se dedicar durant un temps a la política. Jo crec que també 
cal tenir-ho en compte. 
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Un altre dels criteris –deia responsabilitat, dedicacions– que també volíem era 
semblar-nos també una mica a la resta d’ajuntaments que tenim, si més no, al 
nostre entorn, i que siguin més o menys de la nostra població. No per res en 
concret però és veritat que tampoc volem estar ni molt per sobre ni molt per sota, 
vull dir, volem ser una cosa dintre del que fa la majoria, i aquí també, fins aquest 
moment com a mínim, home, la veritat és que teníem uns desfasaments 
significatius. Per tant, també era voluntat mirar d’apropar-nos al que passava en 
conjunt als municipis del nostre voltant, torno a dir, de la nostra tipologia. 
 
Val a dir que el portaveu d’En Comú Podem, d’Esplugues en Comú Podem, feia 
referència a les tinences d’alcaldia. Això és evident, que en cada municipi es pot 
organitzar d’una forma o d’una altra, no?, però, per exemple, en El Prat de 
Llobregat són vuit les tinences d’alcaldia i totes tenen el mateix salari. 
Probablement perquè són necessàries, eh?, vull dir que no ho qüestionem, 
probablement el municipi de El Prat..., té una població de 63.000 habitants, si no 
m’equivoco, aproximadament, un aeroport, etcètera i, per tant, segurament és 
necessari. Per tant, deia que a efectes de les tinences d’alcaldia o d’organització, 
segurament a cada municipi respon a una necessitat, i nosaltres entenem que 
en aquest cas també les quatre són necessàries. 
 
I per últim també, doncs, que hi havíem fet referència, també crèiem que la 
voluntat era actualitzar les retribucions dels càrrecs electes en aquest cas, que 
portaven congelades des del 2011, tenint en compte que, com bé hi feia 
referència el portaveu del Partit Popular, doncs, al 2011, quan es va donar la 
retallada també als funcionaris públics, els càrrecs electes ho vam fer amb 
coherència i per tant, vam decidir reduir-nos la retribució en el volum més 
important, el que més reduïa dels funcionaris. Això va provocar que en una 
primera instància fos un 10 per cent i en una segona un 3 per cent més, per tant, 
vam reduir la retribució dels càrrecs electes en un 13 per cent. 
 
I a més a més, sumem que des de llavors l’evolució de l’IPC ha estat fins ara 
d’un 7,7 per cent, per tant, sumant una cosa i l’altra, doncs, podríem dir que 
aproximadament la pèrdua de poder adquisitiu des del 2011 podria apropar-se 
gairebé al 30 per cent, no? En aquest sentit, per tant, també pensàvem que 
havíem de fer un pas endavant, no?, intentar regularitzar, igual que esperem que 
es faci, evidentment, amb els funcionaris, i per tant, era un altre dels motius. 
 
I finalment, doncs, atendre també aquelles peticions que els grups de l’oposició 
ens havíeu fet, i una d’elles també era intentar apropar o millorar especialment 
la retribució que teníem els portaveus, per intentar-la apropar a aquelles 
responsabilitats semblants a la del govern. Per tant, com deia, és una cosa que 
no segueix cap criteri, tot i que és difícil de formalitzar-la i concretar-la, però sí 
que li hem volgut donar uns criteris.  
 
I respecte al que serien les aportacions als grups municipals, doncs, dir que 
creiem que la línia de treball –i l’alcaldessa hi feia referència– especialment la 
voluntat ha estat intentar dotar de recursos més o menys suficients a tots els 
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grups municipals perquè puguin desenvolupar la seva tasca i que, per tant, més 
enllà de tenir una seu o despeses de gestoria o d’altres qüestions, sinó que 
puguin anar més enllà, i per tant, augmentar aquestes aportacions als diferents 
grups. I en la línia que havíem comentat, és a dir, incrementar més l’aportació 
fixa que no per l’aportació que hi ha per cada regidor o regidora. Tant és així que 
l’aportació fixa, en la proposta hi ha un increment d’un 50 per cent, i en el cas del 
variable de cada regidor és un 16 per cent. Per tant, crec que la línia que hem 
encetat és aquesta i que probablement coincidim a més en què segurament 
haurà d’anar per aquest camí i crec que aquí ja hem fet aquest esforç, no? 
Bé, dit això, doncs recuperar el que deia al principi, agrair a tots la vostra 
implicació en aquesta qüestió, i el Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 
 
La senyora Díaz diu: 
 
“Molt bé. Donat que aquest és un ple extraordinari, hem acabat amb el darrer 
punt de l’ordre del dia, això vol dir que ja hem finalitzat i, per tant, en aquest 
moment, molt agraïda, s`aixeca la sessió.” 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, 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 i 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. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta.   
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les divuit 
hores i cinquanta sis 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 
 


