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AJUNTAMENT  PLE  8/20 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE JULIOL DE 2020 
 
A les divuit hores i tres minuts del dia 27 de juliol de 2020, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les 
tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels regidors i regidores 
Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia 
Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, 
Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles.   
 
Atesa la situació d’emergència sanitària, la situació d’excepcionalitat provocada 
pel COVID-19, la necessitat de mantenir les mesures de prevenció de la salut i 
considerant la impossibilitat de mantenir la distància física en els espais destinats 
a la celebració de sessions dels òrgans col·legiats, la sessió es realitzarà de 
forma telemàtica, a l’empara i de conformitat amb el que determina la Disposició 
final segona del “Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19”. 
 
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/820_video_200727.mp4?session=ff
808081711765910172dbe902dc018c 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER L’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT AL MANIFEST DE LA 
CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, PEL 
COMPROMÍS MUNICIPAL AMB LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
COM A MECANISME DE RESPOSTA PER VÈNCER LA COVID-19. 
 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/820_video_200727.mp4?session=ff808081711765910172dbe902dc018c
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/820_video_200727.mp4?session=ff808081711765910172dbe902dc018c
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L’aparició d’un nou virus altament contagiós, la COVID19, ha donat la volta a el 
món en poc temps provocant milers de morts.  
 
La pandèmia és global i les conseqüències també seran globals. Les previsions 
de Nacions Unides anuncien efectes devastadors en països sense sistemes 
públics de salut i protecció social forts que puguin fer front a l’extensió de la 
COVID-19 entre la població. Una situació que també afecta la població 
desplaçada interna o demandant d’asil a tercers països que sobreviu 
amuntegada en camps de refugiats saturats, on no hi ha condicions d’higiene i 
salubritat per evitar el contagi de la malaltia. 
 
Però l’afectació no només serà sobre la salut sinó que generarà una recessió 
econòmica global, i en conseqüència, un augment de la pobresa, la desocupació, 
el desproveïment, i la manca d’aliments i productes de primera necessitat en els 
països menys desenvolupats. 
 
En un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no 
és una opció. Per aquesta raó, un cop sortim de l’estat d’alarma en els nostres 
territoris, haurem de concentrar novament els nostres esforços solidaris a ajudar 
altres pobles i països menys preparats per resistir els efectes del coronavirus. 
 
Si no actuem globalment, el risc que la COVID-19 rebroti o que apareguin noves 
pandèmies serà cada vegada més gran. Vivim en un món hiperconnectat on les 
malalties contagioses poden emergir en qualsevol lloc i estendre per tot el 
planeta. I si alguna cosa vam aprendre durant la passada crisi econòmica i el 
posterior cicle de retallades és el terrible efecte que van tenir les polítiques de 
contenció de la despesa sobre la sanitat pública, deixant la població més 
desfavorida en situació d’enorme vulnerabilitat. Ara que paguem les 
conseqüències d’aquestes retallades és un bon moment per replantejar 
l’estratègia, reforçant els serveis socials bàsics i les polítiques públiques de 
cooperació i solidaritat.  
 
Per respondre a aquest repte hem de posar en valor la capacitat dels governs 
locals en la gestió de serveis fonamentals, especialment en moments de crisi, 
mitjançant polítiques públiques que garanteixen l’accés públic a l’aigua i 
sanejament, la recollida i tractament de residus sòlids, la gestió i prevenció de 
riscos i desastres, o el desenvolupament econòmic local, entre d’altres. I reforçar 
l’acció global dels governs locals impulsant polítiques de cooperació amb els 
municipis d’altres països és vital perquè aquests puguin respondre als mateixos 
desafiaments globals.  
 
En aquest sentit, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i els 
diferents Fons que la integren, som actors estratègics a l’hora de desenvolupar 
acció política global i compartir les capacitats tècniques dels governs locals, 
executant polítiques de cooperació i solidaritat per pal·liar l’impacte de la 
pandèmia de la COVID19 i els seus efectes en els municipis dels països amb els 
quals cooperen. Com a xarxa municipalista experimentada que disposa de 
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capacitats instal·lades als països del sud, aliances internacionals i un teixit 
associatiu col·laborador ampli, generem resiliència en les comunitats amb què 
treballem, reforçant la capacitat de resposta dels governs locals socis.  
 
Davant l’amenaça de la COVID-19, des dels Fons de Cooperació i Solidaritat 
podem contribuir a evitar futurs rebrots i a contenir el risc de l’extensió de la 
propera pandèmia global, però la nostra actuació no només es limita a la 
resposta sanitària immediata, sinó que es basa especialment en l’enfortiment de 
les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per afrontar 
qualsevol crisi global amb impacte local. 
 
Per aquesta raó, des de la CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT plantegem als governs municipals i supramunicipals, alcaldes i 
electes locals, signar i donar suport al present manifest com a instrument de 
posicionament del municipalisme solidari per incidir en l’agenda global i 
comprometre’s amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de 
resposta per vèncer la COVID-19 i enfortir la institucionalitat local dels països 
menys afavorits, col·laborant amb els processos locals alineats amb l’Agenda 
2030 i els Objectius de desenvolupament Sostenible, garantia de drets humans 
i vies sanitàries segures.  
 
En conseqüència, els sotasignats fem una crida a que les administracions locals 
mantinguin el seu compromís humanitari i reforcin les seves polítiques de 
cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional per erradicar aquesta i 
altres pandèmies que afecten el planeta. Fins que tots estiguem fora de perill 
ningú estarà fora de perill. Només ens en sortirem junts actuant globalment. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A PROPOSTA DE 
LES SECCIONS SINDICALS D’UGT I CCOO A L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, EN RECONEIXEMENT I AGRAÏMENT A LA 
TASCA REALITZADA PER LES I ELS PROFESSIONALS DELS NOSTRES 
SERVEIS PÚBLICS, AMB MOTIU DE LA CRISI DE LA COVID-19. 
 
La pandèmia generada pel COVID 19 ha posat i està posant a prova les  
capacitats dels estats i dels serveis públics per garantir no només la salut de les 
ciutadanes i ciutadans, sinó també el dret a una vida digna, donada la caiguda 
brusca de l’economia i, com a conseqüència, la pèrdua de molts llocs de treball,  
el risc de tancament de moltes empreses, i la situació de milions de treballadores 
i treballadors dependents de les cobertures socials mínimes que ofereixen les 
diferents administracions públiques.  
 
A hores d’ara seguim en plena crisi sanitària i els governs de les diferents        
administracions han de ser conscients que el coronavirus continuarà tenint 
incidència i que cal mantenir les mesures de precaució indicades per les 
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autoritats sanitàries perquè el risc de rebrots és alt, tal com està passant en 
diferents punts del país. 
 
És per això que hem d’estar alerta i fer un seguiment acurat de la pandèmia a la 
nostra Vila, però també assegurar les màximes garanties de seguretat i salut dels 
i les professionals dels nostres serveis públics en el seu retorn progressiu a la 
normalitat de les seves tasques habituals. En aquest sentit és imprescindible el 
diàleg continu que s’està portant a terme amb els i les representants dels 
treballadors i treballadores per avançar en els protocols de desescalada, 
especialment en el que fa referència a la regulació del teletreball i les mesures 
de protecció que garanteixin una màxima seguretat al personal en el retorn 
presencial dels seus serveis. 
 
Durant tota la crisi s’ha fet palès el reconeixement públic als col·lectius 
professionals més evidents implicats en aquesta emergència, especialment els 
de sanitat, els que tenen a veure amb la seguretat, amb l’alimentació, amb 
l’educació, amb el transport, i d’altres vinculats amb assegurar el funcionament 
diari de la societat, reconeixement al qual per descomptat ens hi afegim. 
 
També els serveis públics d’Esplugues, representats per centenars de 
professionals de diferents sectors, han mantingut la seva activitat professional 
llevat dels casos estrictament prohibits per la legislació, amb una gran 
consciència del seu paper com a garants dels serveis públics i de la necessitat 
de fer tots els esforços per mantenir l’atenció a la ciutadania.  
 
El seu nivell d’implicació, de compromís, de capacitat d’adaptació i de 
col·laboració ha estat exemplar i és de justícia posar-ho de manifest i agrair-ho 
públicament. 
 
Per tot plegat, el conjunt de grups municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat  proposen al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
1.  Expressar el reconeixement i agraïment al conjunt de treballadores i 
treballadors vinculats als serveis municipals del nostre Ajuntament, pel seu 
compromís, professionalitat i col·laboració per afrontar les conseqüències de la 
pandèmia i mantenir actius els serveis a la ciutadania. 
 
2.  Expressar també el nostre agraïment als i les professionals dels serveis 
públics d’àmbit supramunicipal, així com als dels serveis bàsics i essencials de 
l’àmbit privat, entitats del banc d’aliments, al comerç local per la seva adaptació 
a les noves mesures,  i al conjunt de persones voluntàries que han posat a 
disposició el seu temps i treball, per la seva dedicació i esforç en l’atenció a les 
persones que més han patit el coronavirus i les seves conseqüències 
 
3.  Donar difusió d’aquesta declaració als mitjans de comunicació municipals. 
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4. Traslladar aquesta declaració al conjunt de treballadors vinculats als serveis 
municipals, als òrgans de representació del personal i a les seccions sindicals 
constituïdes en l’àmbit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES EN SUPORT I DEFENSA DELS LLOCS DE 
TREBALLS DE L’EMPRESA COMDATA. 
 
Els i les treballadores de la multinacional COMDATA, antiga Digitex, es troben 
actualment en plenes mobilitzacions contra l’ERE presentat per l’empresa que 
vol acomiadar a 169 persones, 120 de la seu a Viladecans i 49 a Esplugues. En 
l’àmbit estatal afecta un total de 450 treballadors i treballadores, quedant exclosa 
únicament la planta de Talavera de la Reina.  A més, si la situació no reverteix, 
el comitè d’empresa es planteja dur a terme diverses jornades de vaga per fer 
veure la seva disconformitat amb el que planteja l’empresa. 
 
Els sindicats, com a representants dels treballadors i treballadores, ja han 
manifestat a l’empresa la seva oposició a l’ERE presentat, ja que el conjunt de la 
plantilla no és la responsable de la mala gestió de la direcció de l’empresa, com 
ha reconegut la nova direcció d’aquesta. A més, consideren que no hi ha motius 
per a l’expedient regulatori presentat ja que el volum de feina, lluny de disminuir, 
ha continuat creixent recentment, fet que no justifica la decisió de l’empresa. Per 
tant, ens trobem davant una decisió arbitraria i unilateral de l’empresa. A més, el 
comitè d’empresa constata que no s’ha intentat reestructurar la distribució 
organitzativa de l’empresa per poder fer front a la situació i no haver de suprimir 
llocs de treball. 
 
Parlem d’una empresa que s’ha beneficiat de les mesures de protecció laboral 
que va posar en marxa el Govern d’Espanya per fer front a la pandèmia,  
presentant un ERTE fa dos mesos a la planta d’Esplugues, i que a dia 15 de juny, 
van fer fora a més de 80 treballadors i treballadores. Cal tenir present també,  la 
intenció de l’empresa de tancar la planta d’Esplugues per unificar-la amb la de 
Viladecans, decisió anunciada per l’empresa el passat dijous. 
 
Es tracta d’un treball altament feminitzat i que dona feina especialment a gent 
jove de la nostra comarca, per tant, cal protegir aquests llocs de treballs que en 
moltes ocasions esdevenen precaris. Aquesta crisi no pot continuar incidint en 
les persones més desfavorides, treballadors i treballadores que ja de per si no 
compten amb les millors condicions de sou, horaris, etc.  
 
Permetre que l’empresa s’aprofiti de la situació excepcional que estem vivint per 
deixar enrere quasi mig miler de famílies en tot l’Estat i 169 d’elles a la nostra 
comarca, no és una opció. És per això que cal refermar-se en la defensa dels 
llocs de treball, especialment els del treballadores i treballadores de base, que 
no tenen la responsabilitat de la mala gestió de l’empresa.  
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Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
acordem: 
 
1.  Mostrar el nostre suport al conjunt de treballadors i treballadores de l’empresa 
COMDATA al Baix Llobregat, i en extensió, al conjunt de treballadors i 
treballadores de l’empresa a la resta d’Espanya i refusa l’ERE presentat per 
l’empresa. 
 
2.  Exigir a l’empresa que retiri l’ERE i negociï amb el Comitè d’Empresa per 
negociar unes millors condicions laborals dels seus treballadors i treballadores, 
posant al centre la preservació dels llocs de treball. 
 
3.  Instem a la Generalitat de Catalunya a coordinar-se i establir negociacions 
amb l’empresa per tal de cercar una solució que protegeixi els llocs de treball.  
 
4.  Posar-nos com ajuntament a disposició d’empresa i treballadors per 
col·laborar en la resolució d’aquest conflicte i garantir l’ocupació. 
 
5.  Traslladar aquests acords al Comitè d’Empresa de COMDATA, sindicats, el 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 7/20 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE JUNY DE 2020.  
 
Sotmesa a votació l’acta, s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de 
la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 17 de juny de 
2020, és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 110 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
es transcriurà al llibre d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. 
alcaldessa i el Sr. Secretari.  
 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/820_video_200727.mp4?session=ff
808081711765910172dbe902dc018c 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/820_video_200727.mp4?session=ff808081711765910172dbe902dc018c
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/820_video_200727.mp4?session=ff808081711765910172dbe902dc018c
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN 
L’ÀMBIT DE LES MASIES DE CAN CADENA I CA L’ESTEVE. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist que el 30 de gener de 2019, (Registre general d’entrada núm. 
2019/2206), les mercantils RUVERTI, SL, i LOVIPARK, SL, presenten el 
document denominat Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit 
de les Masies de can Cadena i ca l’Esteve, al municipi d’Esplugues de Llobregat, 
als efectes que es tramiti el document i s’aprovi. 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable, emès pels Serveis tècnics municipals 
del Servei d’Urbanisme que, parcialment transcrit, estableix el següent: 
 
“INFORME: 
 
(...) DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT 
 
A l’àmbit de la present MPPGM, tal com s’ha indicat, es troben les masies de 
Can Cadena i Ca l’Esteve, a continuació de les casetes entre mitgeres de la 
barriada de Pi i Maragall. Vinculades a les dues edificacions principals, trobem 
petites construccions annexes les quals no es troben protegides. 
 
La part no edificada de l’àmbit, inclou sòls de titularitat publica qualificats de 
sistemes (viari i espais lliures). És important destacar que aquest espai obert, 
tant de viari com d’espai lliure, es troba perfectament urbanitzat a dues  cotes 
topogràfiques ben diferenciades, tal i com es detalla en el document objecte 
d’anàlisi. Aprofitant aquest desnivell, en el mur que separa els dos espais 
descrits, la plaça Pi i Maragall i la plaça Can Cadena, es situa una Estació 
Transformadora a la Plaça Pi i Maragall, que ventila a la Plaça Can Cadena 
situada ala cota superior. 
 
A continuació es descriuen les dues Masies existents en l’àmbit de la Modificació 
i objectes principals de la nova ordenació: 
 
Masia de Can Cadena 
La masia Can Cadena, està situada al centre de l’àmbit de la modificació que es 
proposa, a la plaça que el document anomena de Can Cadena, en referència a 
la pròpia Masia. Està formada actualment per l’edifici principal de la masia i un 
conjunt d’edificacions annexes situades al seu entorn. 
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La Masia de Can Cadena és una edificació tipus Masia clàssica, que va ser 
construïda al segle XVIII segons dades del Catàleg d’Edificis Històrico-Artístics i 
conjunts Paisatgístics i que, com hem dit, té una sèrie d’edificacions annexes a 
l’edificació principal, segons es descriu a continuació: 
 
- Edificació principal de la masia de Can Cadena, es tracta d’una Masia de planta 
rectangular de planta baixa i pis i golfes,  amb la coberta de teula àrab a dues 
vessants i dos nivells. La façana principal es composa simètricament, segons 
tres eixos que corresponen a les tres crugies amb buits de proporció vertical d’arc 
rebaixat. Les façanes estan arrebossades, encara que l’estuc actualment està 
molt malmès. Segons l’aixecament planimètric actualitzat, consta d’una 
superfície construïda de 493’94m2. Aquest edifici és l’únic de la masia que està 
inclòs al Catàleg d’Edificis històrico-artístics i conjunts paisatgístics, i per tant s’ha 
de considerar protegit. 
 
- Edificació auxiliar A de la masia de Can Cadena. Es tracta d’una edificació 
rectangular que es situa adossada a la façana oest de l’edifici principal, i que 
s’utilitzava com a estable, antigament. Consta únicament de planta baixa i està 
cobert amb teula àrab a una vessant. Actualment es troba en molt mal estat de 
conservació. Segons l’aixecament planimètric l’edifici té una superfície 
construïda de 134’60m2. 
 
- Edificació auxiliar B de la masia de Can Cadena. Es tracta d’una edificació que 
es situa annexa a la façana est de l’edifici principal. És de planta rectangular i 
consta de planta baixa. Actualment es troba en molt mal estat de conservació. 
Segons l’aixecament planimètric, té una superfície construïda de 58’16 m2. 
 
- Edificació auxiliar C de la masia de Can Cadena. Es tracta d’una edificació que 
es situa a l’extrem sud-est de la parcel.la de Can Cadena a tocar del carrer 
Laureà Miró, separada físicament de la Masia. Es tracta d’una edificació de 
planta baixa i pis amb teulada a dues aigües. Les obertures són de proporció 
vertical i els portals d’arc rebaixat. Les façanes són llises sense cap 
ornamentació. Antigament era el paller de la masia. Actualment es troba en molt 
mal estat de conservació. Segons l’aixecament planimètric té una superfície 
construïda de 101’07 m2. 
 
Edificació existent de Ca l’Esteve 
 
La finca de Ca l’Esteve es situa al final del carrer Sant Llorenç, concretament al 
número 34, donant front a la plaça que el document que ara es tramita anomena 
de can Cadena i a la masia del mateix nom. Tot i formar part teòrica del Conjunt 
de casetes entre mitgeres situades al mateix carrer de Sant Llorenç, la realitat 
és diferent ja que hi ha, entre unes i l’altra, una diferència de cota molt important, 
essent aquesta diferència, pràcticament,  d’una planta sencera. 
Actualment la finca consta de 4 volums construïts de geometria complexa, que 
conformen el que s’anomena la masia de Ca l’Esteve. Els volums dels extrems 
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són de planta baixa, i els centrals, de planta baixa i pis amb coberta a dues 
aigües, un amb el carener perpendicular al carrer i els altres paral·lels. 
Segons l’aixecament planimètric realitzat, actualment conta amb una superfície 
construïda de 379’62 m2. 
 
Es tracta d’una masia construïda entre finals del segle XVIII i inicis del XIX , la 
qual  va ser utilitzada com a habitatge, però ja fa molt anys que està desocupada 
i en desús. 
 
Per la seva tipologia, estat i situació dins l’àmbit, les edificacions tenen més a 
veure amb la masia de Can Cadena que amb les casetes de la Barriada de Pi i 
Maragall. 
 
Es tracta d’unes edificacions actualment en molt mal estat de conservació. De 
fet, es pot considerar que les edificacions de la finca de Ca l’Esteve es troben en 
estat ruïnós tècnica i econòmicament. 
 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, malgrat això, la masia que anomenem Ca 
l’Esteve, forma part del Conjunt urbà de casetes entre mitgeres de la Barriada de 
Pi i Maragall, inclòs al Catàleg d’edificis Històrico-Artístics i conjunts Paisatgístics 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
La inclusió al Catàleg del Conjunt urbà de la Barriada de Pi i Maragall, és deguda 
a la voluntat de protecció i consolidació de la seva tipologia edificatòria, inexistent 
en altres zones del municipi i que representa l’únic testimoni de l’Esplugues rural 
agrupada.  
 
El Conjunt catalogat està format per casetes entre mitgeres d’una fondària d’uns 
11m, amb habitatges passants amb pati al darrere i d’alçada de planta baixa i pis 
i coberta a dues aigües amb carener paral·lel a carrer.  Les façanes estan 
composades amb buits de proporció vertical protegits amb persiana de corda, 
enrotllable o de llibret, a la planta baixa se situen la porta d’entrada i una petita 
finestra i a la planta pis una finestra i un balcó amb barana de ferro i brèndoles 
verticals. La majoria de façanes estan arrebossades i pintades de color blanc o 
molt clars. 
 
Per tant, tot i incloure’s la masia de Ca l’Esteve en aquest conjunt, tal i com s’ha 
descrit anteriorment i tal i com es pot apreciar en el document presentat, la pròpia 
realitat de l’àmbit, amb aquesta diferència de cota destacada i la diferència de 
tipologia entre el Conjunt de casetes entre mitgeres i la masia, posa de manifest 
que la masia de Ca l’Esteve no hauria de considerar-se part d’aquest Conjunt, ja 
que, de fet, forma part d’una altra “família tipològica” arquitectònica. 
 
A banda de les edificacions descrites, la resta de l’entorn està format 
principalment per sòl de titularitat pública amb la urbanització consolidada. Tal i 
com també s’ha descrit, aquest espai obert està format per dues zones clarament 
diferenciades, principalment degut a aquesta diferència de cota entre un espai 
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que salven un desnivell aproximat d’una planta. Així, podem diferenciar 
clarament dos àmbits: l’àmbit del carrer Sant Llorenç i la Plaça Pi i Margall, i 
l’àmbit de la plaça i entorn de Can Cadena.  
 
Tot seguit es descriuen aquest dos àmbits: 
 
Plaça Pi i Maragall i el Carrer Sant Llorenç 
 
És la plataforma que es troba situada a la cota + 89m, de forma més o menys 
quadrada conformada pel carrer de Sant Llorenç i les façanes de les casetes 
entre mitgeres del conjunt catalogat de la Barriada de Pi i Maragall, i la plaça 
arbrada i amb jocs infantils inclosos anomenada de Pi i Maragall. 
 
Hi ha un aparcament en superfície que dona final rodat al carrer Mercè 
Rodoreda, carrer actualment amb doble sentit de circulació. 
 
Al final de la plaça, al mur que separa la plaça de Pi i Maragall i la plaça Can 
Cadena, s’ubica la instal·lació d’una Estació Transformadora. A aquesta s’hi 
accedeix des de la plaça Pi  i Maragall a una cota aproximada de +89m, i compta 
amb les reixes de ventilació aituades al paviment de la Plaça de Can Cadena, 
just enfront de l’accés a la masia Ca l’Esteve. 
 
Al costat de la ET, s’inicia la rampa que resol la diferència de cota entre els dos 
espais i que els connecta físicament i de forma adaptada. 
 
Plaça de Can Cadena i front del carrer Laureà Miró 
 
En aquest àmbit s’hi poden diferenciar dos espais: l’espai conformat per la Plaça 
que el document anomena de Can Cadena, i que es delimita per l’espai lliure 
entre les dues masies i l’edifici residencial situat a ponent  i l’espai de geometria 
triangular que conforma el front del carrer Laureà Miró. 
 
Ambdós espais es troben completament urbanitzats. La Plaça està situada a una 
cota d’uns + 93m, i el front del carrer Laureà Miró conforma un pla inclinat que 
resol les diferencies de cota. 
 
La urbanització dels espais està definida  per un paviment de formigó continu 
trencat per unes franges de llambordes fosques, perpendiculars al carrer, i un 
parterre de gespa amb arbrat que garanteix les zones d’ombra i que resol tant 
l’obertura del carrer respecte l’alineació de l’edificació, com la diferència de cota. 
 
DETERMINACIÓ DEL SOSTRE DE L’ÀMBIT 
 
Un dels objectius de la present Modificació Puntual de PGM és el de respectar 
els criteris del Catàleg d’edificis Historico-Artístics i conjunts Paisatgístics 
d’Esplugues de Llobregat, que pretén, per una banda, la conservació i valoració 
de l’estructura urbana del Conjunt de casetes entre mitgeres de la Barriada de 
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Pi i Maragall, consolidant el front del carrer Sant Llorenç, i conservant-ne la 
tipologia edificatòria; i per altra banda, el de conservar, rehabilitar i posar en valor 
la Masia Can Cadena. 
 
En aquest sentit i, tal com s’ha explicat, el document inclou un aixecament 
planimètric de les diferents edificacions actualment existents a l’àmbit per poder 
determinar i concretar el seu estat i sostre actuals. 
 
Tot i que el plànol d’ordenació del Pla Especial d’ordenació del sector Sant 
Llorenç, comprès entre l’Avinguda Països Catalans i els carrers de Laureà Miró 
i II Cinturó de Ronda d’Esplugues de Llobregat, determinava un sostre existent 
de 258m2 per a Ca l’Esteve i de 465m2 per a Can Cadena, aquest no es 
correspon amb la realitat física actual. 
 
Es tracta d’edificacions que, segons la informació de la que es disposa, no han 
sofert cap modificació des de l’aprovació del planejament derivat de l’àmbit, pel 
que es considera que s’ha de tenir en compte el sostre existent actual, el qual 
s’ha calculat segons l’aixecament planimètric realitzat recentment.(...) 
 
CRITERIS I OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 
 
Tal i com s’ha descrit en l’apartat anterior, la Modificació Puntual de PGM que 
ara es tramita, es proposa en base a dos objectius principals que es resumeixen 
a continuació: 
 
- Donar resposta als objectius del Catàleg d’Edificis Historico-Artístics i Conjunts 
Paisatgístics d’Esplugues de Llobregat i la seva modificació i ampliació per a les 
edificacions de l’àmbit, a la vegada que es proposa reordenar el sostre existent i 
densificar l’ús residencial per tal de garantir la recuperació de les masies, tenint 
en compte els objectius del Catàleg que són, per una banda, conservar, 
rehabilitar i posar en valor l’edifici principal de la masia de Can Cadena, i per 
l’altra, consolidar el front del carrer Sant Llorenç, conservant la tipologia 
edificatòria del conjunt de casetes entre mitgeres de la Barriada de Pi i Maragall, 
on està inclosa la masia de Ca l’Esteve. 
 
- Reajustar la delimitació dels diferents sistemes inclosos en l’àmbit, actualment 
qualificats d’espais lliures i viari , per tal d’adaptar les qualificacions vigents a l’ús 
i funcionalitat actuals, a la vegada que es resol de manera òptima l’accés rodat 
als habitatges de la Masia Ca l’Esteve. 
 
Per tal d’assolir aquests objectius es concreten a continuació les actuacions que 
es proposen en aquesta MPPGM: 
 
Recuperar la Masia de Can Cadena 
 
La Masia de Can Cadena és una edificació tipus “Masia clàssica”. Està formada 
per un volum principal i unes edificacions auxiliars. 
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Tal com ja s’ha explicat anteriorment, només el volum principal de la masia està 
inclòs al Catàleg d’Edificis Historico-Artístics i conjunts Paisatgístics. 
 
La resta d’ edificacions auxiliars, algunes adossades, que conformen la masia, 
es troben en molt mal estat de conservació, no es troben incloses al Catàleg i 
careixen d’interès arquitectònic i històric, a part, desvirtuen el volum principal de 
la masia. 
 
El document de MdPGM proposa enderrocar aquestes edificacions no 
catalogades i en mal estat de conservació, deixant l’edifici principal de la Masia 
com a única edificació dins de la parcel·la. D’aquesta manera es recupera el 
volum principal de la masia de Can Cadena inclòs al Catàleg i es posa en valor, 
complint així amb els objectius de la protecció i atorgant-li protagonisme dins 
l’entorn urbà en el que es troba. 
 
En total, es proposa enderrocar 3 edificacions que suposen un total de 293,83m2 
de sostre. 
 
En el mateix sentit i amb la intenció de consolidar i garantir el valor patrimonial i 
paisatgístic de la masia i per tant, complir amb els objectius de la protecció, es 
proposa rehabilitar i consolidar l’edifici principal de la masia de Can Cadena. 
 
L’edifici principal de la masia, de 493,94m2 de superfície actualment és un sòl 
habitatge A dia d’avui, l’edifici està molt deteriorat i es troba en un estat de 
conservació molt deficient, per tant, la rehabilitació integral d’aquest, suposarà 
una gran inversió al tractar-se d’una obra d’un cost molt elevat.  
 
Per tant, amb la intenció de recuperar el valor patrimonial de l’edifici principal de 
la masia i garantir la seva rehabilitació integral, es proposa densificar la parcel·la 
i donar la possibilitat de situar 4 habitatges dins de l’edifici. Aquest és un nombre 
màxim, que permet unes condicions òptimes per als habitatges previstos i alhora, 
garanteix la conservació  dels  elements característics de la masia objecte de 
protecció. 
 
D’aquesta manera, amb la densificació de la parcel·la i la rehabilitació integral, 
es garanteix la viabilitat de l’actuació i la recuperació del valor patrimonial de la 
masia amb la seva rehabilitació, i es dona compliment a l’objectiu de protecció 
del Catàleg per la Masia de Can Cadena. 
 
Consolidar el front del carrer Sant Llorenç amb la tipologia catalogada i 
protegida 
 
La gran transformació i consolidació al llarg dels anys de l’entorn més immediat 
a les masies objecte de la present MPPGM, ha propiciat que aquestes 
edificacions hagin quedat en una situació molt degradada i amb gran necessitat 
d’actuació. Algunes d’elles “ocupades” il.legalment, fins i tot. El context urbà de 
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l’àmbit, actualment no té res a veure amb el que es descriu als documents de 
patrimoni. Es tractava d’un entorn urbà degradat, on tant el Conjunt de la 
Barriada de Pi i Maragall com la masia Can Cadena quedaven aïllats de la trama 
urbana i contaven amb alguns elements complementaris com pous, fonts i jardins 
exempts al Conjunt. És evident que aquest entorn actualment ha sigut totalment 
transformat. 
 
Per altra banda, i com ja s’ha explicat anteriorment, les edificacions que 
actualment conformen la masia de Ca l’Esteve es troben en molt mal estat de 
conservació. 
 
Es pot considerar que les edificacions de la finca de Ca l’Esteve es troben en 
estat ruïnós tècnica i econòmicament ja que el cost de les obres de reparació 
representa més del 50% del cost d’una construcció de nova planta similar a la 
existent. Actualment hi ha una tanca situada a la plaça que anomenem de Can 
Cadena per evitar que ningú es pugui apropar a les edificacions donat el seu 
estat ruïnós i, fins i tot, perillós. 
 
En aquest sentit, cal recordar que la normativa del Catàleg permet la demolició, 
reparació, consolidació, conservació i millora o ampliació de les edificacions 
incloses al Catàleg sempre que no es desvirtuï la configuració, el caràcter, la 
relació amb l’entorn i les característiques per les quals han sigut objecte de 
protecció. 
 
Tot i que la finca de la masia de Ca l’Esteve es troba inclosa al Conjunt de la 
Barriada de Pi i Maragall catalogat, les edificacions de la mateixa s’assimilen més 
a una tipologia d’edificació aïllada, tipus masia, que a la tipologia característica 
de “conjunt de cases de cos adossades” de la resta del Conjunt. 
 
Tal i com s’ha explicat anteriorment es considera que la finca de la masia de Ca 
l’Esteve no hauria d’haver estat inclosa al Conjunt protegit.  
 
Per altra banda, s’ha de tenir en compte que l’objectiu de la protecció és el 
conjunt urbà i no les edificacions en sí. 
 
També és important assenyalar que, actualment, hi ha en tràmit algun altra 
expedient de ruïna en aquest conjunt edificatori, ja que, efectivament, algunes 
de les edificacions es troben en molt mal estat de conservació. 
 
Per tot allò descrit anteriorment, es considera coherent permetre l’enderroc de 
les edificacions de la masia de Ca l’Esteve, i en el seu lloc, poder construir una 
nova edificació que permeti la consolidació del front del carrer Sant Llorenç i 
reprodueixi la tipologia edificatòria característica del Conjunt catalogat, abans 
descrit com a “conjunt de cases de cos adossades”. 
 
Per tant, tot i que les edificacions estan protegides al estar incloses al Conjunt 
urbà de la Barriada de Pi i Maragall, la protecció no es correspon amb les 
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característiques de la Masia existent, i el que fa precisament la present MPPGM 
és donar-li coherència a la protecció del Conjunt, buscant consolidar el front del 
carrer Sant Llorenç amb una nova edificació que recuperi la tipologia 
característica i posi en valor el Conjunt de la Barriada de Pi i Maragall. 
 
Amb el sostre actualment existent a la finca, de 379,62m2 , no és possible 
reconstruir tot el front de la parcel·la seguint la tipologia del Conjunt, de casetes 
entre mitgeres de PB+1. 
 
En aquest sentit, i sense modificar ni incrementar el sostre total de l’àmbit, el 
document de Modificació de PGM que es tramita proposa una redistribució del 
sostre existent, traslladant el sostre de les edificacions auxiliars de la masia Can 
Cadena que la present MPPGM proposa enderrocar, a la finca de Ca l’Esteve.  
 
Per tan es proposa que el repartiment de sostre dins de l’àmbit quedi de la 
següent manera: 
 
 Segons 

aixecament 
planimètric 

 MPGM 
Proposada 

   CA L’ESTEVE 379,62 m²st  673,45 m²st 
CAN CADENA 787,77 m²st  493,94 m²st 
Ed. Princial 493,94 m²st 
Annex A 134,60 m²st 
Annex B 58,16 m²st 
Annex C 101,07 m²st 

 493,94 m²st 

   TOTAL 1.167,39 m²st  1.167,39 m²st 
 
 
Tal com es pot veure, per tant, el sostre que es proposa traslladar de la finca de 
Can Cadena a la finca de Ca l’Esteve és de 293,83m2. 
 
Aquesta reordenació del sostre de l’àmbit, és necessària per permetre la 
consolidació del front del carrer Sant Llorenç i la continuació de la tipologia 
edificatòria existent i característica essencial del conjunt catalogat. Es posa en 
valor d’aquesta manera la tipologia de casetes entre mitgeres, única al municipi, 
i representativa de l’Esplugues rural agrupada, tot recuperant l’essència del 
Conjunt urbà catalogat. 
 
En coherència amb l’objectiu de la modificació i seguint els criteris de 
manteniment de la tipologia descrits anteriorment,  es proposa permetre 6 
habitatges a la nova edificació de Ca l’Esteve. 
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La nova edificació mantindrà les condicions d’edificació, de composició estètica 
i d’acabats, del conjunt de casetes existent del carrer Sant Llorenç, degudament 
regulades en la normativa del present document. 
 
La present MPPGM reforça, tal com ja s’ha explicat,  els objectius del Catàleg 
d’edificis Historico-Artístics i conjunts Paisatgístics d’Esplugues de Llobregat per 
a les edificacions de l’àmbit i es reconeix el seu valor arquitectònic i històric. Per 
una banda es conserva l’edificació principal de la masia  Can Cadena com a 
edificació aïllada sense edificacions adossades ni auxiliars, millorant el seu valor 
paisatgístic i patrimonial. Per altra banda, es permet la consolidació del front de 
carrer Sant Llorenç reproduint la tipologia característica del Conjunt de la 
Barriada de Pi i Maragall, per la qual fou catalogada. 
 
Donat que per assolir els objectius de la MPPGM es proposa un augment de la 
densitat residencial, passant dels dos habitatges admesos en el planejament 
vigent (un a cada masia), als 10 admesos a la proposta, (6 a Ca l’Esteve i 4 a 
Can Cadena), la present MPPGM inclou l’increment de la cessió d’espais lliures, 
reduint el sòl d’ús privat i augmentant per tant el sòl d’ús públic. Aquesta cessió 
es proposa al llarg del límit esquerre de la parcel·la de Can Cadena, seguint 
l’alineació de l’edifici principal que es conserva fins al límit de carrer, ampliant 
l’espai lliure entre l’edifici d’habitatges existent i la finca de Can Cadena. 
 
Reajustar les qualificacions dels sistemes 
 
Actualment hi ha un desajust funcional entre el planejament vigent i la realitat 
física a l’àmbit i s’aprofita la present MPPGM per ajustar els diferents usos i 
reordenar els sistemes existents i els seus límits físics. 
 
A dia d’avui, l’accés rodat a les edificacions situades al carrer Laureà Miró, es 
produeix per la plataforma qualificada d’espais lliures -clau 6b. Per altra banda, 
es qualifica de viari -clau 5-, tot l’espai lliure entre les dues masies,  quan l’accés 
rodat és difícil que es produeixi per aquest espai, donada la diferència de cota 
entre la plaça que el document anomena de Can Cadena i el carrer Sant Llorenç. 
Per tal de regularitzar aquesta situació, es proposa reordenar els sistemes 
públics de l’àmbit sense reduir-ne en cap cas el còmput total de superfície, de 
manera que es garanteixi una coherència funcional així com l’accessibilitat a 
través de sistema viari de totes les zones de l’àmbit, garantint la condició de solar 
de totes les parcel·les de l’àmbit i entorn. 
 
Aquesta re-ordenació es proposa de manera que es millora la funcionalitat en 
dos sentits: 
 
- Sud de l’àmbit: es qualifica de viari peatonal -clau 5b- una franja de 3m paral·lela 
al front edificat de Laureà Miró i tots els accessos rodats als edificis que donen 
front a aquest carrer. Es garanteix així l’accessibilitat de totes les parcel·les 
existents. 
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- Nord de l’àmbit: es qualifiquen de sistema d’espais lliures –clau 6b- les dues 
places que conformen l’espai lliure interior de l’àmbit, situades a dues cotes ben 
diferenciades i connectades per una rampa i unes escales. Al mateix temps,  per 
coherència, es qualifica de viari l’aparcament en superfície existent i la franja que 
dona accés a les edificacions del carrer Sant Llorenç. 
 

 

 
 
 
Planejament vigent    Planejament proposat 
 
Aquests ajustos, suposen un increment de 94,15m2 en el còmput total de 
sistemes de l’àmbit, dels quals 83,37 m2 són destinats a espais lliures i 10,78 
m2 a sistema viari. Per tant, la proposta no només no comporta una reducció del 
còmput total d’espais lliures, sinó que l’incrementa i en millora la funcionalitat, 
garantint per tant el compliment de l’article 98 del TRLUC.  S’ha de tenir en 
compte que part d’aquest increment d’espais lliures ve donat pel deure de cessió 
de 10m2 per cada nou habitatge que permeti la modificació, determinat per 
l’article 100.2 del TRLU. 
 
La present MPPGM ha de tenir en compte la possibilitat d’accés rodat a la 
parcel·la de Ca l’Esteve per tal de poder donar compliment, tant al PGM, com a 
les ordenances de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, pel que fa a la dotació 
de places d’aparcament en edificis de nova construcció o resultants d’actuacions 
de rehabilitació. 
 
Donat que la parcel·la de Ca l’Esteve es troba molt allunyada del carrer Laureà 
Miró, i s’hi accedeix des de l’espai públic de la placeta que anomenem de Can 
Cadena, i per tant, es considera que envair aquest espai públic amb transit rodat 
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no és el més adient, i, en conseqüencia, el document conclou que  l’accés rodat 
des d’aquest carrer no és convenient. 
 
Per tant, tenint en compte la posició de la parcel·la i tenint en compte que forma 
part del conjunt de la Barriada de Pi i Maragall, es considera que l’accés rodat 
des del carrer Sant Llorenç és el que suposa menys impacte i minimitza el 
recorregut, així doncs, és el més convenient. 
 
És per això, que es proposa l’accés rodat directe al subsòl de la parcel·la de Ca 
l’Esteve, el qual es preveu que sigui l’aparcament de la futura edificació, 
aprofitant la diferencia de cota entre el carrer de Sant Llorenç (+ 89m) i la placeta 
Can Cadena (+ 93m). 
 
Aquest accés es farà des de l’aparcament en superfície aprofitant l’espai que 
avui en dia es reserva per l’accés a la Estació Transformadora, tal com es pot 
veure en l’esquema que s’adjunta a continuació: 
 

 

 
 
Per tant es proposa qualificar una superfícies de 28,65 m2 amb la clau 
compatible 5b/15.a on es permeti l’ús privat del subsòl d’un fragment de la 
placeta de Can Cadena, mantenint l’ús públic de la superfície, sense afectar a la 
seva funcionalitat. 
 
Aquesta qualificació serà la que permeti l’article 35.2 del TRLUC de compatibilitat 
entre sistemes urbanístics públics i qualificacions d’aprofitament privat. 
 
Actualment, l’espai públic de l’àmbit, i  sobretot els diferents  espais que 
conformen el  que anomenem la placeta de Can Cadena, tot i haver estat 

Aparcament 
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urbanitzats recentment, són espais sense cap qualitat ni interès urbà, donat el 
mal estat de les finques de les masies. 
 
Amb les actuacions que es proposen amb la present MPPGM, es dignifica l’espai 
públic de l’àmbit i es milloren les seves condicions i els seus valors paisatgístics, 
afegint valor a tot l’entorn immediat i reforçant aquest àmbit de centralitat dins 
del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
Delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística 
 
Es delimita un Polígon d’Actuació Urbanística que garanteixi la correcta gestió 
urbanística de l’actuació, la concreció de l’ordenació de l’àmbit, la provisió de 
cessions i l’execució de les obres d’urbanització i dotació de serveis urbanístics 
necessaris. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
Estructura General de l’ordenació 
 
L’àmbit objecte de la modificació s’ordena en base als objectius i criteris 
principals anteriorment exposats. 
 
En coherència amb els mateixos i tal i com ja s’ha anat detallant, es proposen 
dos canvis ben clars: 
 
- La reordenació de les qualificacions dels sistemes de l’àmbit, qualificant d’espai 
lliure-clau 6b- les dues places, (Pi i Maragall i Can Cadena)  i la major part de  
l’espai triangular entre el carrer Laureà Miró i l’edificació. La resta d’espais 
públics es qualifiquen de reserva viaria peatonal (clau 5b) per garantir l’accés 
rodat a totes les edificacions, i de sistema viari (5) l’aparcament en superfície. 
 
- Concreció de les condicions d’ordenació i edificació de les parcel·les de les 
masies a la vegada que es proposa reordenar-ne el sostre existent i densificar-
ne l’ús per tal de garantir la recuperació de les mateixes, i donar compliment als 
objectius del Catàleg d’edificis Historico-Artístics i conjunts Paisatgístics. 
 
Classificació, qualificació, ordenació 
 
Classificació: 
 
La modificació puntual de PGM proposada, comporta canvi en la classificació del 
sòl de l’àmbit prevista pel PGM, ja que segons l’Article 31.2 del TRLUC, amb la 
incorporació de l’àmbit dins d’un polígon d’actuació implica que l’àmbit esdevé 
Sòl Urbà No Consolidat (SNC). 
 

Article 31 - Concepte de sòl urbà no consolidat 
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1. Té la condició de sòl urbà no consolidat el sòl urbà altre que el 
consolidat. 
2. El sòl urbà consolidat esdevé no consolidat quan el planejament 
urbanístic general el sotmet a actuacions de transformació 
urbanística incorporant-lo en sectors subjectes a un pla de millora 
urbana o en polígons d’actuació urbanística, o quan deixa de 
complir les condicions de les lletres b i d de l’article 29 com a 
conseqüència de la nova ordenació. 

 
Qualificació: 
 
La Modificació puntual de PGM que es tramita preveu modificar la delimitació i 
qualificació de les zones i sistemes inclosos dins l’àmbit. Es redueix el 
percentatge de sòl de zones i s’incrementa el sòl de sistemes. 
 
Es mantenen les qualificacions previstes al PGM per els sistemes 
inclosos dins l’àmbit.  
 
Es proposen dues noves subclaus, una per cada masia: 
 
- 15.a -Zona de conservació de l’estructura urbana. Ca l’Esteve. L’ordenació 
d’aquesta zona   respon a la recuperació de la tipologia edificatòria del Conjunt 
urbà de la Barriada de Pi i Maragall, de casetes entre mitgeres de PB+1. 
 
- 15.b - Zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria. Can Cadena. 
L’ordenació d’aquesta zona, respon a la conservació i protecció de l’edifici 
principal de la Masia Can Cadena catalogat. 
 
Les Zones de la present modificació representen un total del 14,27% de la 
superfície de l’àmbit, amb 1.271,51m². 
 
Els  sistemes de la Modificació que ara es tramita representen el 85,73% de la 
superfície de l’àmbit amb 7.639,59m2. 
 
Sistema Viari (clau 5, clau 5b) 
 
El sistema viari de la present modificació es qualifica amb clau 5, la xarxa viària, 
i amb clau 5b la xarxa viària cívica. La xarxa viària secundària o local té per 
objectiu principal donar accés a les edificacions i enllaçar amb les vies bàsiques, 
i està constituïda per les vies no compreses en la xarxa bàsica. Es distingeixen 
les dues claus, qualificant amb clau 5 (568,26 m².) l’aparcament en superfície 
situat a l’encreuament del carrer Sant Llorenç i el carrer Mercè Rodoreda que 
dona accés a l’àmbit, i qualificant amb clau 5b (1.149,16 m²) tota xarxa viària 
cívica que dona accés a totes les edificacions. Dins de la clau 5b es distingeix la 
clau 5b/15.a (28,65 m²) que permet un ús privat en el subsòl i que correspon a 
un fragment de la placeta Can Cadena. 
 



 

 
 pàg 20
   
 

Sistema d’Espais Lliures (clau 6b) 
L’àmbit compta amb 5.893,52m² d’espais lliures qualificats amb la clau 6b. 
Aquesta clau comprèn aquelles zones verdes que el pla destina a parcs i jardins 
per exigències de la qualitat de l’ordenació al servei d’un municipi. Seran de 
domini públic i només s’admetran els usos públics i col·lectius previstos a la 
normativa del PGM. 
 
Cessions 
Actualment, al tractar-se d’un àmbit en sòl urbà ja consolidat, les cessions de 
sistemes estan materialitzades, són sòls completament urbanitzats i compten 
amb tots els serveis urbanístics bàsics. 
 
Fruit de la present modificació puntual de PGM, es reajusten els límits de les 
qualificacions de sistemes i s’incrementa la cessió d’espais lliures en 83,37 m2. 
En total, s’incrementa el sòl qualificat de sistema en 94,15 m2. En aquest sentit 
tots els sòls de sistemes d’espais lliures i vialitat es cediran urbanitzats segons 
els criteris establerts en aquesta MPPGM que es concretaran al corresponent 
projecte d’urbanització. 
 
Així mateix, i pel que fa a la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, tal i com 
es preveu a la legislació urbanística vigent per als sòls urbans subjectes a una 
actuació de dotació (increment de la densitat), la concreció del deure de cessió 
del 10% de l’increment d’aprofitament urbanístic es concretarà i es farà efectiva 
amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació. 
 
La present modificació puntual de PGM preveu la delimitació d’un Polígon 
d’Actuació per garantir el desenvolupament del planejament que s’executa. 
 
El document detalla i determina els paràmetres urbanístics i condicions 
d’ordenació i gestió per al correcte desenvolupament de l’àmbit. 
 
Paràmetres de la proposta d’ ordenació 
(...) 
Tal com ja s’ha explicat, es proposa qualificar una superfícies de 28,65 m2 amb 
la clau compatible 5b/15.a – públic-privat- on es permet l’ús privat del subsòl 
d’una franja de la placeta que anomenem de Can Cadena, mantenint l’ús públic 
de la  superfície, sense afectar a la seva funcionalitat. Aquesta qualificació serà 
la que permet l’Article 35 del TRLUC de compatibilitat entre sistemes urbanístics 
públics i qualificacions d’aprofitament privat. 
 
Igualment, es proposa qualificar amb una nova subclau, Zona de Conservació 
de l’Estructura Urbana i Edificatòria. Can Cadena –clau 15.b-, la parcel·la de la 
masia de Can Cadena. Aquesta garanteix la conservació i protecció de l’edifici 
principal de la masia de 493,94m² de sostre com a edifici aïllat i en densifica l’ús 
permetent 4 habitatges. La nova subclau regula les condicions d’ordenació i 
d’edificació de la parcel·la, i queden definides en la Normativa de la present 
MPPGM. 
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Es proposa tambe qualificar amb una nova subclau Zona de Conservació de 
l’Estructura Urbana. Ca l’Esteve –clau 15.a-, la parcel·la de Ca l’Esteve. 
Aquesta permet la construcció d’una nova edificació amb un màxim de 6 
habitatges, assignant a la parcel·la una edificabilitat de 673,45m2 de sostre. 
D’aquesta manera es garanteix la consolidació del front del carrer Sant Llorenç 
i la recuperació de la tipologia edificatòria característica del conjunt catalogat de 
la Barriada de Pi i Maragall. La nova subclau es regula de manera que la nova 
edificació conservi les condicions d’edificació, de composició estètica i 
d’acabats, del conjunt de casetes entre mitgeres de la Barriada de Pi i Maragall, 
i així es defineix a la Normativa de la present MPPGM. 
 
Es delimita un Polígon d’Actuació Urbanística per garantir la correcta gestió 
urbanística de l’actuació, la concreció de l’ordenació de l’àmbit, la provisió de 
cessions i l’execució de les obres d’urbanització i dotació de serveis urbanístics 
necessaris. L’execució del PAU i la materialització del sostre anirà condicionada 
a l’enderroc de les edificacions auxiliars A, B i C de la masia de Can Cadena, 
que suposen 293,83 m2 de sostre. 
 
Obres d’urbanització  
 
Aquesta modificació puntual de PGM preveu les obres d’urbanització 
necessàries per tal de complir amb la normativa urbanística vigent. 
En concret, es preveuen  les següents: 
 

- Urbanització  dels  espais  actualment  ocupats  per  les  edificacions  
auxiliars  de  Can Cadena que la present modificació proposa enderrocar. 
Superfície de 91m2. 
- Urbanització dels sòls que aquesta modificació qualifica de nous espais 
lliures com a increment de cessió per l’augment de densitat. Superfície 
de 89m2. 
- Les  actuacions  d’urbanització  que  siguin  necessàries  per  permetre  
l’accés  rodat  al subsòl de la finca de Ca l’Esteve. Superfície de 86m2. 
 

Tots els espais s’urbanitzaran seguint els mateixos criteris de la urbanització 
existent de l’àmbit. Les obres d’urbanització es concretaran en el posterior 
projecte d’urbanització. 
 
QUADRE RESUM I COMPARATIU DEL PGM VS MODIFICACIÓ 
 
Al quadre adjunt es pot veure el detall de la modificació proposada, 
comparativament amb el planejament vigent. 
 



 

 
 pàg 22
   
 

 
 
Sostre edificable màxim 
 

 
Ca l’esteve 379,62 m²st/m²s 673,45 m²st/m²s

 293,83 
Can Cadena 787,77 m²st/m²s 493,94 m²st/m²s ‐

293,83 
 

 
 
El document presentat i que ara es tramita acompleix amb l’establert a l’article 
118 del RLUC, relatiu a les determinacions i documentació de les modificacions 
dels instruments de planejament urbanístic. 
 
Pel que fa a la justificació, en el seu cas, de les reserves de sòl per espais lliures 
públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 100 
de la Llei d’Urbanisme, la present modificació, no incrementa sostre però si 
densitat residencial, pel que implica una reserva addicional de sistemes 
urbanístics, que ja es preveu en el document en tramitació. 
 
El present document de modificació puntual de PGM, que no comporta nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable, ni la implantació de nous sos o activitats, 
no ha d’incloure estudi de mobilitat. 
 
Pel contrari, si necessària la incorporació de l’Avaluació Econòmica Financera, 
ja que encara que d’aquesta modificació no se’n deriva cap cost per a 
l’administració, per tant no suposa una variació de les finances públiques de 

QUADRE RESUM MPPGM EN L’ÀMBIT DE LES MASIES CAN CADENA I CA L’ESTEVE 

PLANEJAMENT VIGENT PROPOSTA MPPGM DIFERÈNCIA 

clau SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE 

ÀMBIT 8.911,10 m²s   100,00% 8.911,10 m²s     100,00% 0,00 m²s 

SISTEMES 

Parcs Urbans 6b 

7.545,44 m²s 84,67% 

5.810,15 m²s 65,20% 

7.639,59 m²s 85,73% 

5.893,52 m²s 66,14% 

94,15 m²s 

83,37 m²s 

Sistema Viari 5 1.735,29 m²s 19,47% 568,26 m²s 6,38% 
-17,87 m²s 

Sistema Viari cívic 5b 1.149,16 m²s 12,90% 

Viari Peatonal / Zona 15     5b/15 28,65 m²s 0,32% 28,65 m²s 

ZONES 
 

 

 
 
 

15 

1.365,66 m²s 

1.365,66 m²s 

15,33% 

15,33% 

1.271,51 m²s 14,27% -94,15 m²s 

-1.365,66 m²s 

15.a 470,03 m²s 5,27% -5,17 m²s 

15.b 801,48 m²s 8,99% -88,98 m²s 

Sostre TOTAL 1.167,39 m²st 1.167,39 m²st 0,00 m²st 

Nº màx habitatges 
Ca 

l’esteve 

  

2,00 hab. 

1,00 hab. 

1,00 hab. 

10,00 hab. 

6,00 hab. 

4,00 hab. 

8,00 hab. 

5,00 hab. 

3,00 hab. 
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l’administració responsable, comporta un augment de densitat, per tant s’ha 
d’incloure en document separat. 
 
Donades les finalitats especifiques d’aquesta modificació, el document no 
incorpora la memòria social prevista pel TRLUC, ja que aquest document no té 
cap repercussió sobre les polítiques municipals d’habitatge protegit ni preveu 
un increment d’habitatges que tingui repercussió en relació a l’adequació, 
emplaçament i usos previstos pels equipaments públics del municipi. 
 
L’article 43 del TRLUC -Deure cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no 
consolidat- al seu apartat 1 determina que els propietaris de sòl urbà subjectes 
a un pla de millora o dels polígons d’actuació, només en els casos en què 
aquestes delimitacions tenen per objecte alguna de les finalitats al fet que fa 
referència l’article 70.2, incloent una sèrie de supòsits en els quals determina i 
modifica el valor o forma en què es determina aquest percentatge, han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant, el sòl corresponent al 10% de l’increment 
de l’aprofitament urbanístic de l’actuació: 
 
Al seu torn, l’article 70.2 concreta aquests objectius: la reforma interior, la 
remodelació urbana, la transformació d’usos, la reurbanització del teixit i per 
tant determina el  tipus  d’actuacions incloses en polígons d’actuació urbanística 
subjectes a la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic. 
 
L’article 46 del TRLUC-Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament, regles 
d’emplaçament i destinació- al seu apartat 2 b) concreta que quan no hi ha 
alternatives per materialitzar la cessió obligatòria en una parcel·la de l’àmbit es 
podrà substituir subsidiàriament pel seu equivalent en metàl·lic per destinar-lo 
a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl d’habitatge. 
 
Per altra banda, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLUC, que 
estableix quines són les actuacions que es consideren actuacions de 
transformació urbanística a efectes d’aplicació del Reial Decret legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, entenen que són les incloses a l’article 70.2 del TRLUC 
i es concreta el concepte d’actuació de transformació urbanística de dotació. 
 

Disposició Addicional Segona - Actuacions de transformació 
urbanística 
 
3. A l’efecte de l’aplicació del Text refós de la Llei estatal de sòl, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, són actuacions de 
transformació urbanística de dotació aquelles actuacions aïllades 
previstes en modificacions del planejament, sobre terrenys que en 
origen tenen la condició de sòl urbà consolidat, i que tenen per objecte 
l’ordenació i l’execució d’una actuació que, sense comportar una 
reordenació general d’un àmbit, dona lloc a la transformació dels usos 
preexistents o a l’augment de l’edificabilitat o de la densitat de 
determinades parcel·les i a la correlativa exigència de majors 
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reserves per a zones verdes, per espais lliures i per equipaments 
prevista a l’article 100.4. 
 

L’article 98 del TRLUC Modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures, 
zones verdes o d’equipaments esportius al seu apartat 1 defineix que qualsevol 
modificació de les figuers de planejament que tingui per objecte alterar la 
zonificació dels espais lliures o zones verdes haurà de garantir el manteniment 
de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. 
 
L’article 100 del TRLUC de modificació de les figures de planejament urbanístic 
que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics 
defineix tots els casos en què s’ha de produir aquest increment de reserva per 
a sistemes, i en el seu apartat 2 descriu que quan la modificació comporta 
l’augment de la densitat de l’ús residencial, sense l’increment de l’edificabilitat, 
s’ha de preveure una reserva complementaria de terrenys per a sistemes 
d’espais lliures i equipaments de 10m2 per cada nou habitatge. 
 
L’article 35 del TRLUC de compatibilitat entre sistemes urbanístics públics i 
qualificacions d’aprofitament privat, en el seu apartat 2 defineix que el 
planejament pot preveure que el subsòl dels sistemes urbanístics de titularitat 
pública es destini a una qualificació d’us privat en subsòl sempre que sigui 
compatible amb la funcionalitat del sistema. 
 
Atenent als preceptes normatius abans esmentats i prenent en compte el 
supòsit que ens ocupa cal tenir present el següent: 
 
- La modificació puntual del PGM en l’àmbit de les masies de Can Cadena i Ca 
l’Esteve a Esplugues de Llobregat compleix amb els principis del 
desenvolupament urbanístic sostenible  i directrius de planejament urbanístic 
en tant conjuga necessitats de creixement i conservació dels valors naturals i 
paisatgístics i històrics i culturals. La modificació proposa unes condicions 
d’edificació que no ha de comportar un impacte negatiu sobre el paisatge  i el 
caràcter existent en l’entorn, ja que el que pretén és recuperar-.lo i permet així 
mateix, en benefici del benestar de les persones, reordenar els àmbits destinats 
a espais lliures amb una ordenació coherent i una distribució equitativa i 
funcional dels mateixos. 
 
- La modificació puntual del PGM en l’àmbit de les masies de Can Cadena i Ca 
l’Esteve a Esplugues de Llobregat , reordena els sistemes de l’àmbit però en 
cap cas en disminueix el còmput total amb l’únic objectiu de millorar la seva 
funcionalitat. 
 
- La modificació puntual del PGM en l’àmbit de les masies de Can Cadena i Ca 
l’Esteve a Esplugues de Llobregat, s’articula sobre un sòl urbà consolidat que 
es classifica en aquesta MPPGM com a no consolidat com a conseqüència de 
la seva incorporació dins d’un polígon d’actuació urbanística. 
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- La modificación puntual de PGM en l’àmbit de les masies de Can Cadena i Ca 
l’Esteve a Esplugues de Llobregat, delimita una figura de gestió, PAU 01 que 
garanteix la gestió urbanística integrada i cessió efectiva des sòls destinats a 
sistemes de dotació de l’àmbit, segons l’ordenació detallada als plànols 
d’ordenació annexos així com la concreció del deure de cessió del 10% de 
l’increment d’aprofitament urbanístic de l’àmbit. 
 
- La modificació puntual del PGM en l’àmbit de les masies de Can Cadena i Ca 
l’Esteve a Esplugues de Llobregat manté el model territorial previst en el 
planejament vigent. En aquest sentit cal destacar que: 
 
- Es manté l’ús i edificabilitat original dins de l’àmbit. 
 
- Es garanteix el manteniment dels sistemes urbanístics previstos. 
 
- Es defineix la regulació de zona per facilitar la comprensió del planejament i 
concretar les condicions de les edificacions segons els criteris establerts als 
apartats anteriors d’aquesta memòria. 
 
- Es garanteix la reserva complementària de 10m2 de sistemes d’espais lliures 
per cada nou habitatge previst. En aquest cas aquest valor queda superat per 
les reserves plantejades, superiors a les mínimes previstes pel TRLU , 83,37m2 
respecte el 80m2 requerits. 
 
- Es dona compliment a la cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic que generi la modificació de planejament. Aquest es podrà 
materialitzar amb alguna de les formules previstes a l’article 46   del  TRLU. 
 
- Es justifica la no necessitat de reserva de sòl per habitatge de protecció 
pública donat que no es preveu sostre residencial de nova implantació, ja que 
tot el sostre de l’àmbit és existent i d’ús residencial. 
 
Per tot l’anterior cal considerar que el planejament en tràmit respecta l’establert 
en la legislació vigent en matèria urbanística. 
 
Justificació del compliment de les determinacions d’avaluació ambiental. 
Per el contingut de la present modificació s’entén que no es considera necessari 
l’informe ambiental, al no existir una repercussió ambiental. Tot i això, s’annexa 
al document que es tramita un informe ambiental a fi i efecte de donar impuls a 
un nou model de planificació orientat a la sostenibilitat. 
 
Justificació del compliment de les determinacions del planejament 
urbanístic sobre mobilitat sostenible. 
El present instrument de modificació puntual de PGM, no concórrer en cap dels 
supòsits, motiu pel qual no és necessari incloure al document un estudi de 
mobilitat generada. 
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GESTIÓ 
El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica, de conformitat amb els articles 124 a 134 de la LUC, i els articles 130 a 
143 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
La iniciativa de la modalitat de compensació bàsica correspon als propietaris o 
propietàries de finques la superfície de les quals representi més del 50% de la  
superfície total del polígon d’actuació urbanística. 
 
Es proposa una sola etapa de 3 anys com a màxim, per a la total execució de 
les actuacions previstes en aquesta Modificació puntual de PGM, a comptar des 
de la publicació al DOGC de l’aprovació definitiva de la present Modificació 
puntual. 
 
CESSIÓ DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC 
Com ja s’ha explicat anteriorment, la MPPGM en l’àmbit de les masies de Can 
Cadena i Ca l’Esteve a Esplugues de Llobregat, d’acord amb l’article 43 del 
TRLUC, està subjecte a la cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic que generi la modificació del planejament. 
 
L’article 43 del TRLUC -Deure cessió de sòl amb aprofitament en sòl urbà no 
consolidat- al seu apartat 1 determina que els propietaris de sòl urbà subjectes 
a un pla de millora o dels polígons d’actuació, només en els casos en què 
aquestes delimitacions tenen per objecte alguna de les finalitats al fet que fa 
referència l’article 70.2, incloent una sèrie de supòsits en els quals determina i 
modifica el valor o forma en què es determina aquest percentatge, han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant, el sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector: 
 
Per altra banda, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLUC, que 
estableix quines són les actuacions que es consideren actuacions de 
transformació urbanística a efectes d’aplicació del Reial Decret legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, entenen que són les incloses a l’article 70.2 del TRLUC 
i es concreta el concepte d’actuació de transformació urbanística de dotació. 
 
La concreció de la ubicació de la cessió de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic que genera la modificació del planejament es determinarà en el 
projecte de reparcel·lació. En el cas que la seva materialització no sigui possible 
dins l’àmbit, tal com determina l’article 46 es podrà substituir pel seu equivalent 
en metàl·lic. 
 
El projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació inclourà les despeses 
d’urbanització del propi àmbit de planejament. 
 
És constituirà  una Junta de Compensació pel polígon d’actuació d’acord amb 
el que estableix la legislació sectorial vigent, assumint el cost de les obres 
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d’urbanització la Junta de Compensació. Si es donés el cas de reparcel·lació 
voluntària o de propietari únic, tal i com estableix l’art. 130 del TRLU, la 
constitució de la Junta de Compensació no és obligada. 

 
VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement la Modificació 
puntual del PGM en l’àmbit de les Masies de Can Cadena i Ca l’Esteve, redactat 
i signat per l’equip d’arquitectes OUA – Gestió del Territori i Urbanisme, donat 
que s’ajusta a la normativa vigent, està suficientment justificada la seva 
oportunitat i conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, es coherent amb el 
seu entorn. 
 
Es considera, per tant,  que és possible continuar la tramitació del document 
presentat i s’haurà d’obrir, en conseqüència,  un període d’exposició pública de 
la documentació tècnica, durant un termini d’un mes, mitjançant publicació dels 
corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló 
de la Corporació, publicitat per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
Això no obstant, per tal d’aprovar el document provisionalment, caldrà completar-
lo en dos aspectes: 
 
1) Cal incorporar un apartat sobre la Perspectiva de Gènere, d’acord amb la 

legislació vigent i 
 

2) Cal acreditar la titularitat del sòl els 5 darrers anys, tal com determina la 
normativa vigent.” 

 
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable, emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat que, parcialment transcrit, estableix el següent: 
 
“(...) FONAMENTS DE DRET  
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la iniciativa privada no té dret al 
tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans d’ordenació 
urbanística municipal que presenti, però l’ajuntament pot assumir expressament 
la iniciativa pública per a formular-les. 
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Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments 
de planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació 
que han de contenir. D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans 
urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació.  
 
En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions 
de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 
tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.  
 
En aquest cas, el document de MPGM de referència no està subjecte a avaluació 
ambiental, en tant en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només terrenys 
classificats com a sòl urbà, si bé incorpora un informe ambiental. No conté un 
estudi de la mobilitat generada, per no estar-hi subjecte. 
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que 
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
En aquest cas, el document proposa un increment de la densitat de l’ús 
residencial. Per tant, en compliment de l’article 99 del  Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el document 
incorpora la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets 
reals sobre les finques afectades, públiques o privades, durant els cinc anys 
anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals 
han adquirit els terrenys. També les notes simples registrals de les finques, com 
un annex. També aporta una agenda de l’actuació. 
 
Per altra banda, si bé el document proposa una reordenació de la zonificació de 
zones verdes, cal posar en relleu que es tracta d’un ajust en la seva delimitació, 
en els termes de l’article 98.5 del  Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en tant en quant aquesta nova 
delimitació no altera la funcionalitat de les zones verdes ja previstes, sinó que les 
millora; s’augmenta la seva superfície, i no es modifica la seva localització en el 
territori. Per tant, en aquest sentit, no seria preceptiu en aquest supòsit el 
procediment previst en aquest precepte per als casos de canvis en la zonificació 
de zones verdes o equipaments esportius. 
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El document conté una avaluació de la rendibilitat econòmica comparativa, en 
compliment de l’article 99.1.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
El document dona adequat compliment a les determinacions de l’article 100.2 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme. Aquest article preveu que, en sòl urbà, quan la 
modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús 
residencial, sense increment de l’edificabilitat, s’ha de preveure una reserva 
complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments de 
10m², com a mínim, per cada nou habitatge.  
 
L’article 57.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme preveu que els plans d’ordenació 
urbanística municipal i llurs modificacions han de reservar per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius 
definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre 
que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació. En aquest cas, no és 
d’aplicació, perquè el document no preveu sostre d’ús residencial de nova 
implantació. 
 
En virtut de l’article 43 del mateix text legal, el document preveu la cessió del 
10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de 
dotació respecte a l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en 
l’actuació. 
 
Aquest precepte preveu que els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir 
gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic dels sectors subjectes a un pla de millora urbana o dels 
polígons d’actuació urbanística que tinguin per objecte alguna de les finalitats a 
què fa referència l’article 70.2.a, llevat dels supòsits que detalla. En el seu apartat 
b) es preveu que, en el cas que per mitjà d’una modificació del planejament 
urbanístic general s’estableixi un nou polígon d’actuació urbanística que tingui 
per objecte una actuació aïllada de dotació a què fa referència la disposició 
addicional segona, la cessió haurà de ser del 10% de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació respecte a 
l’aprofitament urbanístic atribuït als terrenys inclosos en l’actuació. 
 
A l’efecte de l’aplicació del Text refós de la Llei estatal de sòl, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, són actuacions de transformació 
urbanística de dotació aquelles actuacions aïllades previstes en modificacions 
del planejament, sobre terrenys que en origen tenen la condició de sòl urbà 
consolidat, i que tenen per objecte l’ordenació i l’execució d’una actuació que, 
sense comportar una reordenació general d’un àmbit, dona lloc a la 
transformació dels usos preexistents o a l’augment de l’edificabilitat o de la 
densitat de determinades parcel·les i a la correlativa exigència de majors 
reserves per a zones verdes, per espais lliures i per equipaments prevista a 
l’article 100.4, com és el cas que ens ocupa.  
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D’acord amb el document de la Modificació puntual del Pla general metropolità, 
la concreció de la ubicació de la cessió de l’increment de l’aprofitament urbanístic 
que genera la modificació del planejament es determinarà en el projecte de 
reparcel·lació. En el cas que la seva materialització no sigui possible dins l’àmbit, 
tal com determina l’article 46 es podrà substituir pel seu equivalent en metàl·lic. 
 
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de ordenació 
urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic municipi, 
corresponen a l’ajuntament corresponent. 
D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament. 
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d’urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del 
Text refós de la llei d’urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la 
convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació urbanística 
municipal o d’un pla urbanístic derivat, s’ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg. En aquest cas, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
disposa l’art. 47.2.ll) de la Llei esmentada. 
 
CONCLUSIONS 
Pel que fa a les determinacions de l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, cal incidir 
en el fet que la figura que s’analitza es correspon amb una modificació de 
planejament general d’un pla plurimunicipal; com és el Pla general metropolità, 
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si bé la incidència territorial resta circumscrita únicament al terme d’Esplugues 
de Llobregat, de tal manera que correspon a aquest Ajuntament l’aprovació inicial 
i la provisional del document. 
 
El document justifica la concurrència d’interessos públics i privats en l’operació; 
aporta els sistemes d’espais lliures i equipaments requerits per la normativa, i 
preveu la cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament. 
 
Per tant, per tot l’exposat, vist el document, i l’informe favorable, amb 
observacions, dels Serveis tècnics municipals, només resta concloure que 
s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació inicial, amb la condició que, en el document que se sotmeti a 
l’aprovació provisional, s’incorporin les observacions fetes pels Serveis tècnics 
municipals.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- ASSUMIR com a pròpia la proposta de Modificació puntual del Pla 
general metropolità en l’àmbit de les Masies de can Cadena i ca l’Esteve, al 
municipi d’Esplugues de Llobregat, a l’empara de l’article 101.3 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla general 
metropolità en l’àmbit de les Masies de can Cadena i ca l’Esteve, al municipi 
d’Esplugues de Llobregat, amb dues prescripcions, que caldrà incorporar al 
document que se sotmeti a aprovació provisional. Són les prescripcions 
següents: 
 

2.1 Cal incorporar un apartat sobre la Perspectiva de Gènere, 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
2.2 Cal acreditar la titularitat del sòl els 5 darrers anys, tal com 
determina la normativa vigent. 

 
TERCER.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, 
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, 
en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, i a la pàgina 
web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o al·legacions. 
 
QUART.- SOL·LICITAR informe al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, en els termes de l’article 85.5 del  Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
CINQUÈ.-  NOTIFICAR aquest acord als promotors i redactors del document. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir quinze vots. Voten en 
contra els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Jordi 
Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir sis vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL 
METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, EDIFICI 
PSIQUIATRIA (ITAKA) I ANTIC EDIFICI DOCENT, PER ENCABIR EL NOU 
PEDIÀTRIC CÀNCER CENTER A L’EQUIPAMENT EXISTENT AL CARRER 
SANTA ROSA, 39-57. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals 
del Servei d’Urbanisme; 
 
SEGON.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“Primer.- El 18 de març de 2020, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
va acordar assumir com a pròpia la proposta de la Modificació puntual de PGM 
en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Deu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici 
Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al 
carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, promoguda per la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios, i l’Hospital Sant Joan de Déu; aprovar inicialment 
el document, pel que fa a les determinacions que afecten terrenys inclosos dins 
del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, i amb la condició que el document 
fos aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa al seu terme municipal, i 
obrir un període d’informació pública d’un mes, per a la formulació de 
reclamacions i/o al·legacions. 
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Segon.- El 8 d’abril de 2020, l’edicte corresponent a l’acord d’aprovació inicial 
mencionat es va publicar al diari El Periódico, segons consta acreditat a 
l’expedient. 
 
Tercer.- El 14 d’abril de 2020, l’edicte es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, amb les precisions oportunes quant al còmput del 
termini, arran de la declaració de l’estat d’alarma, declarada mitjançant el Reial 
Decret 463/2020, de la de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març. 
 
Quart.- El 16 d’abril de 2020, es va publicar el document al Portal de la ciutadania, 
a la pàgina web municipal, segons consta acreditat a l’expedient. 
 
Cinquè.- El 19 de maig de 2020, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment 
el document, pel que fa al terme municipal de Barcelona. 
 
Sisè.- El 7 de juliol de 2020, el Secretari de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ha expedit un certificat que acredita que, durant el període d’informació 
pública, no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions. 
 
Setè.- Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un 
informe tècnic favorable sobre el document. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la iniciativa privada 
no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, l’ajuntament 
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments 
de planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació 
que han de contenir. D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans 
urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació.  
 
En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions 
de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 
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tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.  
 
En aquest cas, el document de MPGM de referència no està subjecte a avaluació 
ambiental, en tant en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només terrenys 
classificats com a sòl urbà. 
 
La Modificació conté un estudi de mobilitat generada. 
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments esportius; modificacions 
que representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
D’acord amb l’article 85.2.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
l’aprovació inicial i provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, 
correspondria a la comissió territorial d’urbanisme corresponent, si l’àmbit 
territorial del pla abasta més d’una comarca, com seria aquest cas. No obstant 
això, cal tenir en compte el fet que, en aplicació de l’article 65.4 de la Llei 22/1998, 
de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, correspon a 
l’Ajuntament de Barcelona l’aprovació inicial i provisional del pla general 
d’ordenació en l’àmbit del seu terme municipal. 

En virtut d’aquests preceptes, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de cadascun dels dos Ajuntaments, en relació amb les 
determinacions que afectin terrenys inclosos dins del seu terme municipal. 
 
Per altra banda, cal posar en relleu el fet que, en aplicació dels articles 59 i 
següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre; 93 i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i les disposicions 
concordants del text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, la passera que connecti l’edifici del 
Pediàtric Càncer Center, amb l’actual Hospital Sant Joan de Déu, en tant que 
volarà per sobre de terrenys qualificats pel planejament urbanístic com a sistema 
viari, de domini públic, caldrà formalitzar una concessió administrativa per a l’ús 
privatiu del domini públic. 
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En virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una figura de 
planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, redactada per l’apartat 1 de la disposició addicional 
novena del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i l’article 52.2.c) del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, l’òrgan competent per a l’aprovació inicial del planejament 
general, i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans és el Ple de la 
Corporació. 
 
D’acord amb l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim 
local, i l’article 114.3.k) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és necessari el vot 
favorable  de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 
per a adoptar els acords en el si de la tramitació dels plans i els instruments 
d’ordenació urbanística.   
 
En aplicació i compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, correspon al 
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques l’aprovació 
definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, en determinats 
supòsits, entre els quals si algun dels municipis que hi siguin compresos té més 
de 100.000 habitants, com és el cas del Pla general metropolità, previ informe de 
la comissió territorial d’urbanisme corresponent, que l’ha d’emetre en el termini 
de dos mesos. En aquets cas, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità. 

 
CONCLUSIONS 
 
Per tant, per tot l’exposat, i vist el document, només resta concloure que 
s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació provisional, amb la precisió que només s’aprovaran les 
determinacions que afectin terrenys inclosos dins del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, tenint en compte que la Modificació de Pla general 
que s’informa té caràcter plurimunicipal, i que el document també haurà de ser 
aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa al seu terme municipal. 
 
Pel que fa a la previsió de la passera que connecti l’edifici del Pediàtric Càncer 
Center, amb l’actual Hospital Sant Joan de Déu, en tant que volarà per sobre de 
terrenys qualificats com a sistema viari, de domini públic, caldrà formalitzar una 
concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic, en aplicació i 
compliment de la normativa relativa al Patrimoni dels ens locals, i concordants.” 
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Vista la normativa aplicable, el document d’anàlisi, i els informes indicats, es 
proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual de PGM en 
l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Deu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici 
Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al 
carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, instada per la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios, i l’Hospital Sant Joan de Déu, pel que fa a les 
determinacions que afecten terrenys inclosos dins del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, i amb la condició que el document sigui aprovat per 
l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa al seu terme municipal. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, i l’expedient administratiu complert, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a 
l’emissió de l’informe previ a la seva aprovació definitiva pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, 
i l’Hospital Sant Joan de Déu, i a l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ AL CARRER SERRA DEL MONTSEC, 23-27. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
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PRIMER.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals 
del Servei d’Urbanisme; 
 
SEGON.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“Primer.- El 19 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar assumir com a pròpia la proposta de la Modificació puntual 
del Pla general, relativa al carrer Serra del Montsec, núm. 23-37, d’Esplugues de 
Llobregat, aprovar inicialment el document, i obrir un període d’informació pública 
d’un mes, per a la formulació de reclamacions i/o al·legacions. 
 
Segon.- El 25 de febrer de 2020, es va publicar el document al Portal de la 
ciutadania, a la pàgina web municipal, segons consta acreditat a l’expedient. 
 
Tercer.- El 28 de febrer de 2020, l’edicte corresponent a l’acord d’aprovació inicial 
mencionat es va publicar al diari El Periódico, segons consta acreditat a 
l’expedient. 
 
Quart.- L’11 de març de 2020, l’edicte es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, abans de la declaració de l’estat d’alarma, declarada 
mitjançant el Reial Decret 463/2020, de la de 14 de març de 2020, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19. 
 
Cinquè.- El 4 de maig de 2020, (Registre general d’entrada núm.2020/6887-E), 
el senyor Cristóbal Vicente Piera, en representació de GÁLVEZ GIL GRUP 
IMMOBILIARI, SL, presenta un nou document de Modificació puntual del Pla 
general metropolità per a la seva aprovació provisional. 
 
Sisè.- El 7 de juliol de 2020, el Secretari de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ha expedit un certificat que acredita que, durant el període d’informació 
pública, no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions. 
 
Setè.- Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un 
informe tècnic favorable sobre el document. Incorporen la precisió que el 
document presentat només incorpora un apartat en relació amb l’impacte de la 
Modificació en la perspectiva de gènere. Aquest apartat recull únicament la 
qüestió que l’eixamplament previst de la vorera del carrer Serra del Montsec, la 
construcció d’un nou edifici i la nova urbanització de l’entorn immediat permetrà 
disposar d’un carrer més ample i més ben il·luminat, la qual cosa repercutirà en 
una major sensació de seguretat de l’entorn. Conclouen que no és, en cap cas, 
una modificació substancial del document sotmès a aprovació inicial. 
 
FONAMENTS DE DRET  
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En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que la iniciativa privada no 
té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, l’ajuntament 
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments 
de planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació 
que han de contenir. D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans 
urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació.  
 
En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions 
de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 
tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.  
 
En aquest cas, el document de MPGM de referència no està subjecte a avaluació 
ambiental, en tant en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només terrenys 
classificats com a sòl urbà. 
 
Tampoc és preceptiu en aquest cas que la Modificació contingui un estudi de 
mobilitat generada. 
 
Finalment, afegir que el document no està subjecte al deure de cessió 
d’aprofitament previst a l’article 43 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en tant en quant 
no concorre cap dels supòsits que aquest precepte esmenta. 
 
Cal assenyalar que la modificació introduïda en el document que se sotmet a 
aprovació provisional, amb la incorporació de la valoració de l’impacte que 
comporten les determinacions previstes en la Modificació des del punt de vista 
de la perspectiva de gènere, no és una modificació substancial, en els termes de 
l’article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme. 
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
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les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que 
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
En aquest cas, cal tenir present que la Modificació puntual del Pla general 
Metropolità és una modificació de planejament plurimunicipal. Per tant, en 
aplicació de l’article 96.a) de la Llei, en el cas de modificacions de plans 
urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi limitada a 
un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació 
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 

En aquest sentit, correspon adoptar els acords d’aprovació inicial i aprovació 
provisional a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

En virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una figura de 
planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, redactada per l’apartat 1 de la disposició addicional 
novena del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i l’article 52.2.c) del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, l’òrgan competent per a l’aprovació inicial del planejament 
general, i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans és el Ple de la 
Corporació. 
 
D’acord amb l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim 
local, i l’article 114.3.k) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és necessari el vot 
favorable  de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 
per a adoptar els acords en el si de la tramitació dels plans i els instruments 
d’ordenació urbanística.   
 
En aplicació i compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, correspon al 
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques l’aprovació 
definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, en determinats 
supòsits, entre els quals si algun dels municipis que hi siguin compresos té més 
de 100.000 habitants, com és el cas del Pla general metropolità, previ informe de 
la comissió territorial d’urbanisme corresponent, que l’ha d’emetre en el termini 
de dos mesos. En aquets cas, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità. 

 
CONCLUSIONS 



 

 
 pàg 40
   
 

 
Per tant, per tot l’exposat, i vist el document, només resta concloure que 
s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació provisional.” 
 
Vista la normativa aplicable, el document d’anàlisi, i els informes indicats, es 
proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del Pla 
general metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 23-37, d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, i l’expedient administratiu complert, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a 
l’emissió de l’informe previ a la seva aprovació definitiva pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a GÁLVEZ GIL GRUP IMMOBILIARI, SL. 
 

 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir dinou vots. S’hi abstenen el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda 
i la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE CONFLUÈNCIA DELS CARRERS SANT 
JORDI, VERGE DE GUADALUPE I RONDA DE DALT. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals 
del Servei d’Urbanisme; 
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SEGON.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“Primer.- El 19 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar assumir com a pròpia la proposta de la Modificació del Pla 
general metropolità a l’àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de 
Guadalupe i Ronda de Dalt, d’Esplugues de Llobregat, redactada per OUA 
Gestió del Territori i Urbanisme, SL, aprovar inicialment el document, i obrir un 
període d’informació pública d’un mes, per a la formulació de reclamacions i/o 
al·legacions. 
 
Segon.- El 27 de febrer de 2020, es va publicar el document al Portal de la 
ciutadania, a la pàgina web municipal, segons consta acreditat a l’expedient. 
 
Tercer.- El 2 de març de 2020, es va sol·licitar l’emissió d’informe per part de 
l’Autoritat Metropolitana del Transport, i a la Direcció General d’Infraestructures 
de la Mobilitat, de la Generalitat de Catalunya, segons consta a l’expedient. 
També es va notificar l’acord d’aprovació inicial d’aquesta Modificació puntual 
del Pla general metropolità a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Quart.- El 6 de març de 2020, l’edicte corresponent a l’acord d’aprovació inicial 
mencionat es va publicar al diari El Periódico, segons consta acreditat a 
l’expedient. 
 
Cinquè.- El 16 de març de 2020, l’edicte es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Sisè.- El 24 de març de 2020, (Registre general d’entrada núm.2020/5658-E), 
ATM tramet informe via EACAT, que conclou que, “…com que l’objecte de la 
modificació ja es troba inclòs en la MP del PDU de l’ARE “Montesa” i aquesta, ja 
compte amb un EAMG, des de l’ATM es considera que la Modificació Puntual 
del Pla General Metropolità a l’àmbit de confluència al carrer Sant Jordi, carrer 
Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt (T.M. d’Esplugues de Llobregat), no ha 
d’anar acompanyat d’un nou estudi d’avaluació de la mobilitat generada i només 
cal que segueixi les indicacions que es van donar a l’anterior informe de la 
Modificació Puntual del Pla Director Urbanístic de l’ARE “Montesa”, així com tenir 
en compte d’altres elements legislatius vigents.”  
 
Setè.- El 7 de juliol de 2020, el Secretari de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat ha expedit un certificat que acredita que, durant el període d’informació 
pública, el qual ha estat comptabilitzat tenint en compte la suspensió de terminis  
arran de la declaració de l’estat d’alarma, declarada mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de la de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat 
pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions. 
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Vuitè.- A dia d’avui, transcorregut el termini d’un mes per a emetre informe, i 
malgrat tenir en compte la suspensió de terminis arran de la declaració de l’estat 
d’alarma, declarada mitjançant el Reial Decret 463/2020, de la de 14 de març de 
2020, la Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat, no ha emès informe.  
 
Novè.- Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un 
informe tècnic favorable sobre el document. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que la iniciativa privada no 
té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, l’ajuntament 
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments 
de planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació 
que han de contenir. D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans 
urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació.  
 
En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions 
de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 
tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.  
 
En aquest cas, el document de MPGM de referència no està subjecte a avaluació 
ambiental, en tant en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només terrenys 
classificats com a sòl urbà. 
 
Finalment, afegir que el document no està subjecte al deure de cessió 
d’aprofitament previst a l’article 43 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en tant en quant 
no concorre cap dels supòsits que aquest precepte esmenta. 
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’urbanisme, la modificació 
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de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que 
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
En aquest cas, cal tenir present que la Modificació puntual del Pla general 
Metropolità és una modificació de planejament plurimunicipal. Per tant, en 
aplicació de l’article 96.a) de la Llei, en el cas de modificacions de plans 
urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi limitada a 
un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació 
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 

En aquest sentit, correspon adoptar els acords d’aprovació inicial i aprovació 
provisional a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

L’apartat b) d’aquest mateix precepte estableix que les modificacions dels 
sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius 
resten subjectes al procediment que estableix l’article 98. 

A aquests efectes, l’article 98 de la Llei preveu que la modificació de figures del 
planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús 
urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius 
considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o 
locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels 
sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats 
d’equipaments esportius només poden comportar que se n’ajusti la superfície 
quan ho requereixi l’interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona 
verda. 

El conseller de Territori i Sostenibilitat aprova definitivament aquestes 
modificacions, amb l’informe previ favorable de la comissió territorial d’urbanisme 
competent i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. 

Les propostes de modificació han de justificar en la memòria pertinent, i 
mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que 
estableix aquest article. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de la 
modificació puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable 
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de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
disposa l’art. 47.2.ll) de la Llei esmentada. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, vist el document, i l’informe tècnic favorable, només resta 
concloure que s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la 
Corporació perquè aprovi provisionalment la Modificació puntual del Pla general 
Metropolità de referència.” 
 
Vista la normativa aplicable, el document d’anàlisi, i els informes indicats, es 
proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació del Pla general 
metropolità a l’àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe 
i Ronda de Dalt, d’Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, i l’expedient administratiu complert, a la 
seva aprovació en els termes de l’article 98 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Junta de compensació de l’ARE de 
Montesa. 

 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA DELS EDIFICIS DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
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Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 22 de febrer de 2017, 
per delegació expressa per acord del Ple municipal, es va adjudicar a l’empresa 
MULTI SERVEIS NDAVANT, S.L (CIF B-60579240) el contracte relatiu al servei 
de neteja  de les dependencies municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per un import total net del contracte de 2.195.049,72 €, més 460.960,44 
€ en concepte d’IVA (import total anual  2.656.010,16 €, IVA inclòs, per la durada 
inicial del contracte de dos anys. El contracte es va formalitzar en data 1 d’abril 
de 2017. 
 
Amb posterioritat, per acords del Ple Municipal de data 20 de març de 2019 i 19 
de febrer de 2020 s’aprova la primera i segona pròrroga d’aquest contracte, 
respectivament, establint la vigència del mateix fins el dia 31 de març de 2021. 
 
Amb l’aparició de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, els serveis tècnics 
responsables del contracte posen de manifest que el servei de neteja de les 
dependències municipals ha esdevingut un punt clau per mantenir la higiene i 
desinfecció en aquestes dependències. El desconeixement envers a la 
pandèmia ha provocat canvis i actualitzacions contínues en el servei i en els 
protocols de neteja, de manera que s’han hagut de potenciar i distribuir els 
recursos adaptant-los a les necessitats del moment.  A més, per exigència del 
nou marc normatiu sanitari, incloent noves mesures i protocols sanitaris i de 
prevenció a l’àmbit laboral han exigit la necessitat d’incrementar la freqüència de 
les tasques de neteja integral i/o especialitzada, mitjançant la incorporació de 
nou personal o l’augment de les hores inicialment previstes d’execució d’aquest 
contractes de serveis. 
 
Davant d’aquestes circumstàncies, els serveis tècnics municipals proposen la 
necessitat sobrevinguda de modificar el contracte en els següents termes: 
 
(i) Ampliació mensual de les prestacions del servei de neteja de les 
dependències municipals (mantenint-se el preu/hora establert al contracte 
vigent), així com la adscripció d’un especialista per donar suport a totes les 
dependències, realitzant part d’aquestes tasques o bé donant suport, en els 
següents termes: 
 

EDIFICI DIES SERVEI/ 
OBSERVACIONS HORARI 

TOTAL 
HORES 

SETMANA 
CATEGORIA PREU HORA 

CONTRACTE 

COST 
MENSUAL 
SENSE IVA 

Policia Local i 
Inspecció (b) - 3 

TORNS DE NETEJA 

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

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

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

Neteja de Vehicles 
Policials i 

Municipals- 3 
TORNS 7 DIES 

DLLS A DISSABTE 6H-10H 24 ESPECIALISTA 15,84 € 1.646,09 € 
DIUMENGE 6H-7H 1 ESPECIALISTA 15,84 € 68,59 € 

DE DILLUNS A 
DIUMENGE 14H-15H 7 ESPECIALISTA 15,84 € 480,11 € 
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DE DILLUNS A 
DIUMENGE 22H-23H 7 ESPECIALISTA 15,84 € 480,11 € 

REFORÇ BRIGADA - 
Torns de vestidors 

i dutxes 

DISSABTE 7H-13H 6 NETEJADOR/A 15,84 € 411,52 € 
DE DILLUNS A 

DIVENDRES 7H-9H 10 NETEJADOR/A 15,84 € 685,87 € 

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

Pac Central i Pac 
Molí - REFORÇ 

CANVI DE TORN 
TARDA 

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

CEM MORERES - 
Reforç dutxes, 

vestidors i wc’s. 

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

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

ESPAI 
BARONDA/AJUNTA
MENT - Reforç per 

actes, 
reunions,..etc 

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

       
TOTAL 384,5 26.371,78 € 

     IVA 21% 5.538,07 € 

     
TOTAL IVA 

INCLÒS 31.909,85€ 
 
(ii) Aprovació d’uns nous preus contradictoris referits als subministrament de gel 
hidroalcohòlic, dispensadors manuals i dispensadors de peu elèctrics, segons el 
següent detall: 

    
UNITAT PREU 

(sense IVA) 
PREU (amb 

IVA) 

Dispensador manual de gel hidroalcohòlic 1 25,30 € 30,61 € 

Dispensador tòtem de peu elèctric de gel hidroalcohòlic 1 221,50 € 268,02 € 

Recàrrega de 1 L de gel hidroalcohòlic 1 7,19 € 8,70 € 
 
Es preveuen les següents estimacions en relació a la incorporació d’aquests 
nous preus unitaris: 
 
ANY 2020 (de setembre a desembre de 2020) 
 

PREVISIÓ TOTALITAT FINS MES DE DESEMBRE 
2020   

UTATS 
PREVISTES 

PREU 
(sense IVA) 

COST  
SENSE IVA 

Dispensador manual de gel hidroalcohòlic 20 25,30 € 506,00 € 
Dispensador tòtem de peu elèctric de gel hidroalcohòlic 22 221,50 € 4.873,00 € 

Recàrrega de 1 L de gel hidroalcohòlic 672 7,19 € 4.831,68 € 
       

TOTAL                                   10.210,68 € 

     IVA 21%                                         2.144,24 € 

   
  TOTAL IVA 

INCLÒS               12.354,92€  
ANY 2021 (de gener  a març de 2021) 
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PREVISIÓ TOTALITAT FINS MES DE GENER A 
MARÇ 2020   

UTATS 
PREVISTES 

PREU 
(sense IVA) 

COST  SENSE 
IVA 

Recàrrega de 1 L de gel hidroalcohòlic 624 7,19 € 4.486,56 € 
       

TOTAL                                   4.486,56 € 

     IVA 21%                                           942,18 € 

     TOTAL IVA INCLÒS                5.428,74€  
 
Aquests fets comporten la proposta de modificació d’aquest contracte en els 
termes previstos a l’informe de data 20 de juliol de 2020 emès pels serveis 
tècnics municipals responsables del contracte. Envers a la regulació de les 
modificacions contractuals d’aquest cas concret és d’aplicació el Decret llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública 
que preveu al seu article 9.1 que els contractes es podran modificar quan sigui 
necessari realitzar prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme 
el contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació 
pugui generar inconvenients significatius o un augment substancials de costos 
per a l’Administració. En qualsevol cas, el límit global d’una modificació per 
aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte. 
 
En aquest sentit, el serveis tècnics municipals manifesten que les raons 
econòmiques i tècniques que justifiquen modificar el contractes són les següents: 
 
-Per tractar-se de la empresa adjudicatària que presta el servei de neteja a les 
dependències municipals. 
-Perquè la empresa ja realitza dins de les seves tasques ordinàries la reposició 
de materials consumibles, com ara paper i sabó de mans. pel que incloure la 
operativa de reposició de gel fa que aquesta es pugui realitzar d’una manera mes 
eficient, sense necessitat de mes desplaçaments. 
 
- Al tractar-se d’una empresa especialista en el sector de la neteja disposa de 
preus de majorista i, per tant, mes avantatjosos econòmicament per a 
l’administració.  
 
- El servei de neteja és un servei diari i periòdic en el temps, la qual cosa 
afavoreix el control i reposició per part del personal de neteja assignat a la 
dependència i assegura un constant control. 
 
- El gel hidroalcohòlic i la seva reposició, no estava prevista en el moment inicial 
d’aquest contracte i esdevé una situació sobrevinguda amb motiu de la crisi 
sanitària provocada per el COVID´19 i que cal assumir en aquesta situació 
excepcional. 
 
L’aplicació de les anteriors modificacions comporta una ampliació del preu del 
contracte per les anualitats 2020 i 2021 en 241.152,62 € IVA inclòs, amb un 
import net de 199.299,69 €, més 41.852,93 € d’IVA, sent el 9,0795% respecte 
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del preu total adjudicat a l’empresa MULTI SERVEIS NDAVANT, S.L, amb la 
següent distribució: 
 

 

Any 2020 
01/09/2020 
31/12/2020 

Any 2021 
01/01/2021 
31/03/2021 

 

Import total, 
IVA inclòs 

Import total, 
IVA inclòs 

Neteja Edificis Municipals (12-92000-
22700) 

        139.994,33 €      101.158,29 €  

 
 
 Així doncs, el preu i les diferents anualitats del contracte de servei de neteja  de 
les dependencies municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es fixa 
de la següent forma: 
 

• Preu del contracte actual: 2.656.010,16 € (IVA inclòs) 
• Preu del contracte modificat: : 2.897.162,78 € (IVA inclòs) 
• Modificació: 241.152,62 € (IVA inclòs) (9,0795 %) 

 
Any 2020 (abril a desembre), de 1.135.998,14 €, IVA inclòs, serà amb càrrec a 
les següents partides: 
 
· NETEJA ESCOLES (12-32300-22700): 529.520,13 € 
· NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (12-34200-22700): 129.491,14 € 
· NETEJA INSTAL·LACIONS CULTURALS (12-33300-22700): 155.890,78 € 
· NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (12-92000-22700): 321.096,09 € 
 
Any 2021 (gener-març), de 433.159,56 €, IVA inclòs, serà amb càrrec a les 
següents partides: 
 
· NETEJA ESCOLES (12-32300-22700): 176.506,71 € 
· NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (12-34200-22700): 43.163,71 € 
· NETEJA INSTAL·LACIONS CULTURALS (12-33300-22700): 51.963,60 € 
· NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (12-92000-22700): 161.525,54 € 
 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar el preu contradictori referit al subministrament de gel 
hidroalcohòlic, dispensadors manuals i dispensadors de peu elèctrics, amb el 
següent detall i estimacions: 

    
UNITAT PREU 

(sense IVA) 
PREU  

(amb IVA) 

Dispensador manual de gel hidroalcohòlic 1 25,30 € 30,61 € 
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Dispensador tòtem de peu elèctric de gel hidroalcohòlic 1 221,50 € 268,02 € 

Recàrrega de 1 L de gel hidroalcohòlic 1 7,19 € 8,70 € 
 
Es preveuen les següents estimacions en relació a la incorporació d’aquests 
nous preus unitaris: 
 
ANY 2020 (de setembre a desembre de 2020) 
 

PREVISIÓ TOTALITAT FINS MES DE DESEMBRE 
2020   

UTATS 
PREVISTES 

PREU 
(sense IVA) 

COST  
SENSE IVA 

Dispensador manual de gel hidroalcohòlic 20 25,30 € 506,00 € 
Dispensador tòtem de peu elèctric de gel hidroalcohòlic 22 221,50 € 4.873,00 € 

Recàrrega de 1 L de gel hidroalcohòlic 672 7,19 € 4.831,68 € 
       

TOTAL                                   10.210,68 € 

     IVA 21%                                         2.144,24 € 

   
  TOTAL IVA 

INCLÒS               12.354,92€  
 
 
ANY 2021 (de gener a març de 2021) 
 

PREVISIÓ TOTALITAT FINS MES DE GENER A 
MARÇ 2020   

UTATS 
PREVISTES 

PREU 
(sense 
IVA) 

COST  
SENSE IVA 

Recàrrega de 1 L de gel hidroalcohòlic 624 7,19 € 4.486,56 € 
       

TOTAL                                   4.486,56 € 

     IVA 21%                                           942,18 € 

   
  TOTAL IVA 

INCLÒS                5.428,74€  

 
SEGON.- Aprovar l’ampliació dels serveis mensuals del contracte del servei de 
neteja de les dependències municipals, així com la adscripció d’un especialista 
per donar suport a totes les dependències, amb el següent detall: 
 

EDIFICI DIES SERVEI/ 
OBSERVACIONS HORARI 

TOTAL 
HORES 

SETMANA 
CATEGORIA PREU HORA 

CONTRACTE 

COST 
MENSUAL 
SENSE IVA 

Policia Local i 
Inspecció (b) - 3 

TORNS DE NETEJA 

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

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

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

Neteja de Vehicles 
Policials i 

Municipals- 3 
TORNS 7 DIES 

DLLS A DISSABTE 6H-10H 24 ESPECIALISTA 15,84 € 1.646,09 € 
DIUMENGE 6H-7H 1 ESPECIALISTA 15,84 € 68,59 € 

DE DILLUNS A 
DIUMENGE 14H-15H 7 ESPECIALISTA 15,84 € 480,11 € 



 

 
 pàg 50
   
 

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

REFORÇ BRIGADA - 
Torns de vestidors 

i dutxes 

DISSABTE 7H-13H 6 NETEJADOR/A 15,84 € 411,52 € 
DE DILLUNS A 

DIVENDRES 7H-9H 10 NETEJADOR/A 15,84 € 685,87 € 

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

Pac Central i Pac 
Molí - REFORÇ 

CANVI DE TORN 
TARDA 

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

CEM MORERES - 
Reforç dutxes, 

vestidors i wc’s. 

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

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

ESPAI 
BARONDA/AJUNTA
MENT - Reforç per 

actes, 
reunions,..etc 

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

       
TOTAL 384,5 26.371,78 € 

     IVA 21% 5.538,07 € 

     
TOTAL IVA 

INCLÒS 31.909,85 € 

 
QUART.- Fixar el preu del contracte del servei de neteja de les dependencies 
municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en un import preu total net 
de 2.394.349,40€ més 502.813,38€ en concepte d’IVA (IVA 21%) import total 
2.897.162,78 € IVA inclòs, el que suposa una modificació d’increment de  
241.152,62 € (IVA inclòs) 9,0795 %), el qual s’imputarà contra les aplicacions 
dels diferents exercicis que a continuació es relacionen: 
 
Respecte a les anualitats de l’exercici 2020 i 2021, la despesa queda distribuïda 
de la següent manera. 
 
• Any 2020 (abril a desembre), de 1.135.998,14 €, IVA inclòs, serà amb càrrec 
a les següents partides: 
 
· NETEJA ESCOLES (12-32300-22700): 529.520,13 € 
· NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (12-34200-22700): 129.491,14 € 
· NETEJA INSTAL·LACIONS CULTURALS (12-33300-22700): 155.890,78 € 
· NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (12-92000-22700): 321.096,09 € 
 
• Any 2021 (3 mesos), de 433.159,56 €, IVA inclòs, serà amb càrrec a les 
següents partides: 
 
· NETEJA ESCOLES (12-32300-22700): 176.506,71 € 

· NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (12-34200-22700): 43.163,71 € 
· NETEJA INSTAL·LACIONS CULTURALS (12-33300-22700): 51.963,60 € 
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· NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (12-92000-22700): 161.525,54 € 
Aquesta despesa estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
pel finançament de les obligacions derivades del contracte en l’exercici 2021.  
Així mateix, s’estableix que la modificació del contracte que s’aprova en aquest 
acord tindrà efectes a partir del dia 1 de setembre de 2020. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas i Sr. Diego Rodríguez Triano, és a dir divuit 
vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores 
Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir tres vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO ONCE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ DE 
L’HORARI DE L’ESTACIONAMENT REGULAT  AL SECTOR FINESTRELLES. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
El Consell d’Administració de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y 
Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, ha elevat a aquest Ajuntament 
una proposta de modificació de l’horari de funcionament de la zona 
d’estacionament regulat de Finestrelles. 
 
La proposta i la seva fonamentació es concreta a l’acord del Consell que 
seguidament es transcriu: 
 
“De conformitat amb el que s’estableix l’Ordenança sobre estacionament regulat 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l’horari de funcionament de les zones 
blaves i verdes s’estén de dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores i de 16:30 fins 
a 20 hores, i els dissabtes de 9 a 14 hores.  
 
Aquest horari s’ha mostrat adequat a les necessitats de les persones usuàries i 
de la ciutadania en general en la major part de les zones regulades, ja que 
s’ajusta als horaris de funcionament de comerços, serveis i altres activitats 
econòmiques i a les diferents necessitats de mobilitat en vehicle privat. 
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No obstant, aquest horari s’està evidenciant inadequat per a la zona 
d’estacionament regulat de Finestrelles, atès que les necessitats de mobilitat són 
marcadament diferents d’altres zones amb regulació. En aquesta zona el major 
generador de mobilitat en vehicle privat és l’Hospital de Sant Joan de Déu, essent 
aquesta necessitat difícilment substituïble per l’ús de transport públic o per 
desplaçaments a peu o bicicleta, sostinguda en el temps durant tota la jornada i 
de prou entitat com per generar una afectació negativa en les necessitats de 
mobilitat i estacionament de la ciutadania resident en el barri, ja que durant les 
hores de interrupció del funcionament de l’estacionament regulat, una part molt 
important de les places d’àrea verda poden ser utilitzades per persones usuàries 
no residents. 
 
Una modificació del horari, per tant, ha de coadjuvar al manteniment de la rotació 
de vehicles durant tota la jornada de la qual cosa es beneficiarien la totalitat de 
persones usuàries, tant residents como no residents. 
 
Encara que no és la finalitat bàsica de la modificació horària, aquesta també 
facilitarà la modificació de la jornada laboral del personal de vigilància de forma 
que pugui ser atesa, sense afectar les necessitats del servei, la seva demanda 
de gaudir d’alguna tarda lliure en dia lectiu, cosa que milloraria la conciliació 
familiar. 
 
Per aquests motius, la Societat Municipal Mixta, gestora del servei integral 
d’aparcaments del municipi d’Esplugues de Llobregat, considera que es donen 
circumstàncies d’interès públic que justifiquen la modificació de l’horari de 
funcionament de l’estacionament regulat a la zona de Finestrelles, de forma no 
és produís cap interrupció durant la jornada. 
 
La modificació de l’horari de funcionament de les zones d’estacionament regulat 
és competència del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues i pot realitzar-se sense 
necessitat de modificar l’Ordenança reguladora, tal i com estableix el punt 3.7, 
últim paràgraf, de l’Ordenança sobre estacionament regulat. 
 
És per això que el Consell d’Administració de la Societat Municipal Mixta ha 
acordat, per unanimitat de la totalitat dels seus membres, el següent: 
 
Primer.- Formular a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat una proposta de 
modificació de l’horari de funcionament de l’estacionament regulat (zona blava, 
zona verda) a la zona de Finestrelles, de forma que en aquesta zona l’horari sigui 
el següent:  dilluns a divendres de 9 hores a 20 hores, i els dissabtes de 9 a 14 
hores.  
 
El efectes de la modificació horària es proposa que s’iniciïn en data 1 de 
setembre de 2020. 
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Segon.- Elevar la proposta formulada a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
sol·licitant que, previ el procediment oportú, acordi la modificació horària 
proposada.” 
 
Per la qual cosa, vist el que estableix l’article 3.7 de l’Ordenança sobre 
estacionament regulat, vista de la proposta formulada per la Societat Municipal 
Mixta i a la vista també dels informes tècnic i jurídic incorporats a l’expedient,  
 
ES PROPOSA 
 
PRIMER.- APROVAR la modificació de l’horari de funcionament de 
l’estacionament regulat (zona blava, zona verda) a la zona de Finestrelles, de 
forma que en aquesta zona l’horari sigui el següent:  dilluns a divendres de 9 
hores a 20 hores, i els dissabtes de 9 a 14 hores.  
 
El efectes de la modificació horària es proposa que s’iniciïn en data 1 de 
setembre de 2020. 
 
SEGON.- Indicar la Societat Municipal Mixta, gestora del servei integral 
d’aparcaments, que ha de donar àmplia difusió a la modificació acordada a les 
persones usuàries de la zona d’estacionament i a les persones residents al barri 
de Finestrelles. Aquesta difusió es realitzarà també mitjançant e web municipal. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a Societat Municipal Mixta, gestora del 
servei integral d’aparcaments. 

 
 

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

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
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ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA ASSUMIR LA 
DECLARACIÓ DE LA FEMP EN FAVOR DE L’AGENDA 2030 DELS 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS). 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en sessió Plenaria 
celebrada el dia 1 d’octubre de 2019, va aprovar la Declaració de l’Agenda 2030 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que es transcriu 
integrament: 
 
“L’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 
2015, és el marc polític internacional que els Estats membres de Nacions Unides 
han assumit com full de ruta per a la sostenibilitat de la vida de les persones des 
d’una perspectiva social, cultural, econòmica i mediambiental. D’aquí que els 
cinc pilars sobre els quals es construeix l’Agenda siguin planeta, persones, pau, 
prosperitat i aliances. 
 
Disset Objectius que connecten de manera directa l’acció internacional, nacional 
i local, i que situen a les ciutats i als seus governs com a poders públics 
primordials per a la seva efectiva consecució. 
 
Així, ho reconeix la Resolució de Nacions Unides que va adoptar l’Agenda, i així 
es reafirma en la Declaració del dia 25 de setembre en el marc de la Cimera dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible que se celebrarà a la seu de Nacions 
Unides (Nova York). 
 
Un legítim reconeixement sustentat en l’emergència de les ciutats com a 
referents globals de les polítiques a favor de la sostenibilitat humana, i resultat 
d’una intensa labor d’incidència dels Governs Locals i de les associacions que 
els representem, per aconseguir que la veu dels poders locals compti, fent la 
nostra, una responsabilitat internacional que posa l’accent no només en “no 
deixar ningú enrere “sinó en” no deixar cap lloc enrere”. Una responsabilitat que 
ha suposat l’aprovació d’una Estratègia pròpia i la incorporació de la FEMP com 
a institució clau en el Pla d’Acció d’Espanya per a la implementació de l’Agenda 
2030. 
 
El XII Ple de la FEMP assumeix un compromís polític i ètic amb l’Agenda 2030 
per convertir-la en una prioritat estratègica a nivell nacional i internacional, 
convençuts que és el marc de polítiques públiques a seguir en els propers anys 
per al desenvolupament d’una societat més justa, lliure i igualitària. 
 
Es compleixen quatre anys des de l’aprovació de aquest ambiciós acord, temps 
en el qual el lideratge inequívoc de les ciutats per a la seva reeixida 
implementació ha quedat demostrat, però, també temps en què ha quedat palesa 
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la necessitat d’una nova distribució de responsabilitats sustentada en un nou 
model de governança que materialitzi les reformes necessàries per poder donar 
resposta als urgents desafiaments a què s’ enfronta l’Agenda 2030 al país. 
 
Al llarg de gairebé quaranta anys el treball en xarxa de l’Administració Local ha 
estat essencial per a la recerca de solucions i per a l’impuls d’instruments que 
afavoreixen el millor disseny i implementació de polítiques públiques. Una tasca 
en xarxa que la Federació ha d’afavorir en aquest mandat per a la alineació 
estratègica amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
Hi ha enormes reptes i incertesa sobre com aconseguir complir amb aquesta 
Agenda, però també hi ha un consens unànime que reconeix que el seu 
assoliment dependrà de la capacitat per fer-los realitat a les nostres ciutats i 
pobles. Som el nivell de govern capaç de traduir una agenda universal i àmplia 
en polítiques públiques concretes i tangibles. 
 
Conscients el moment crucial, i del repte que això suposa, el XII Ple de la FEMP 
reafirma el seu compromís amb l’Agenda 2030 per la qual cosa declara que: 
 
• Continuarem treballant en el nostre proper mandat (2019-2023) en l’enfortiment 
institucional, la sensibilització i les capacitats de els nostres membres per a la 
formulació i desenvolupament d’estratègies que permetin avançar en el 
compliment efectiu dels ODS. ampliarem els nostres esforços per generar una 
política de cohesió a nivell nacional i una adequada articulació multinivell 
(Central, autonòmica i local) per a la construcció i implementació conjunta d’una 
estratègia país de l’Agenda 2030. Amb això, consolidarem el paper de la FEMP 
com a institució clau en l’impuls de l’Agenda 2030 tant a nivell local, com europeu 
i mundial. 
 
• Convençuts que l’acció local és indispensable per la reeixida implementació 
d’Agenda 2030 i per aconseguir la implicació de la ciutadania, ens comprometem 
a enfortir i legitimar el paper estratègic de els Governs Locals en la planificació, 
execució i rendició de comptes en el compliment dels ODS com a agents 
acceleradors de el desenvolupament de l’Agenda 2030 a Espanya. Per a tal fi, 
seguirem treballant per atorgar-los un paper de lideratge en el procés, així com 
recursos tècnics i materials necessaris per a exercir el seu rol d’impulsors del 
canvi en els seus territoris. 
 
• Establirem i enfortirem polítiques públiques acceleradores que són part de la 
feina diària dels Governs Locals, des de l’economia circular, l’Agenda Urbana, 
les polítiques de gènere, inclusió i lluita contra la desigualtat, la participació 
ciutadana, la transparència i el govern obert, la salut i l’educació, la transició 
ecològica, la resiliència i la sostenibilitat ambiental, el consum responsable, la 
generació d’ocupació, la cooperació descentralitzada i la cultura, entre d’altres. 
 
• Per tot això el XII Ple de la FEMP confia que els diferents espais de discussió i 
decisió internacional sobre l’Agenda 2030, com la Cimera dels 17 ODS, 
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reconeguin i reforcin el paper de els Governs Locals i de les seves associacions 
per accelerar la implementació dels objectius globals, plantejant l’adopció de 
marcs d’acció que reforcin les capacitats locals i mobilitzin finançament adequat, 
per a això és necessari consolidar espais de diàleg entre els Governs Locals, els 
Governs Nacionals i el sistema de els Governs Nacionals i el sistema de les 
Nacions Unides. 
 
• Finalment, animem els Governs Locals a que en el quart aniversari de 
l’aprovació de la Agenda 2030, el proper dia 25 de setembre, es sumin a aquesta 
declaració en favor dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible. “ 
És per això, que es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Únic.- Assumir  la Declaració en favor de l’Agenda 2030 aprovada per la FEMP 
en el marc del seu XII Ple, d’1 d’octubre de 2019. 

 
 

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

 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
L’ADHESIÓ A LA “RED DE ENTIDADES  LOCALES PARA EL DESARROLLO 
DE LOS ODS DE LA AGENDA  2030”. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
“La Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030” 
de la Federación Española de Municipios i Províncias (FEMP)” està formada pels 
Governs Locals que es comprometen a localitzar i implementar els ODS de 
l’Agenda 2030 de forma transversal en les polítiques públiques municipals. 
 
L’activitat de “La Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la 
Agenda 2030” està dirigida a afavorir la coordinació d’actuacions entre els 
Governs Locals, permetent aconseguir millors resultats en la implementació de 
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l’Agenda 2030 en els municipis, a través de la localització i desenvolupament 
dels ODS en l’àmbit local. 
 
“La Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030” 
és un instrument que oferirà eines als Governs Locals perquè assoleixin els seus 
objectius, d’acord amb la implementació de l’Agenda 2030 a Espanya. I, a més, 
oferirà als Governs Locals pautes, informació i propostes d’actuacions per fer 
front a la crisi provocada pel COVI19, tenint molt present una de les principals 
premisses de l’Agenda 2030: no deixar ningú enrere. 
 
Amb l’adhesió a “La Red de Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS 
de l’Agenda 2030”, el Govern Local es compromet a determinar un conjunt 
d’actuacions, que hauran d’incorporar en un Pla d’Actuació o Estratègia Local, 
que inclogui una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. 
 
Paral·lelament, s’haurà d’iniciar un procés d’informació i sensibilització per a la 
participació de la ciutadania, i la seva implicació en la implementació local de 
l’Agenda 2030. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en aquesta mateixa sessió Plenària ha 
assumit “la Declaració en favor de l’Agenda 2030 aprovada per la FEMP en el 
marc del seu XII Ple”. 
 
És per això, que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a “la Red 
de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030” i en 
conseqüència, es compromet a: 
 
a) Treballar en l’aprovació d’un Pla d’Actuació o Estratègia Local, en la que 
s’elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. 
 
b) Complir amb les obligacions i exercir els drets que s’estableixin en les normes 
de funcionament de la Red, que s’aprovaran a l’Assemblea constitutiva en la qual 
també s’establirà la quota a abonar que, previsiblement , es podria fixar en funció 
al nombre d’habitants. 
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa per signar la documentació que es requereixi per 
realitzar tots els tràmits oportuns per fer efectiva l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat a “la Red de Entidades Locales para el desarrollo de 
los ODS de la Agenda 2030”. 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
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López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’ADHESIÓ AL 
PACTE DEL BAIX LLOBREGAT PER UN NOU IMPULS ECONÒMIC I SOCIAL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Atès que en data 20-05-2020 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
aprovar el Pla de Reconstrucció per fer front a les conseqüències econòmiques 
i socials derivades de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 a la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, va ser 
aprovat pel Ple del Consell Econòmic i Social el dia 25 de juny de 2020, refrendat 
pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, i aprovat pel Ple del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat el dia 29 de juny de 2020. 
 
Atès que aquest Pacte s’enfoca en l’aposta per la reactivació econòmica i social 
i el canvi estructural basats en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat 
d’acord amb l’European Green Deal impulsat per la Comissió Europea, els 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i l’Agenda 
2030, conscient de les fortaleses i oportunitats del Baix Llobregat així com de les 
tendències globals, alineant-se amb els plans de reconstrucció impulsats en 
l’àmbit institucional local, comarcal, metropolità, autonòmic, estatal i europeu. 
 
Vist que l’articulació d’aquest Pacte és el resultat del consens entre els agents 
socials i econòmics del Baix Llobregat, AEBALL, CCOO, PIMEC i UGT, i tots els 
grups polítics comarcals amb representació al Ple del Consell Comarcal: PSC, 
ECG, JxCAT, ERC, C’S i PP. 
 
Vist que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social respon 
a l’escenari de quatre crisis simultànies amb origen o posades de rellevància com 
a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i que en aquests moments 
condicionen la conjuntura del territori: 
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- Una crisi sanitària amb una pressió cap als hospitals i al sistema català de salut 
en el seu conjunt. 
 
- Una crisi social, amb el creixement de les desigualtats, una ampliació de perfils 
afectats amb la incorporació de nous col·lectius vulnerables entre els més 
afectats, incloent els dèficits dels sistemes d’atenció a persones dependents. La 
manca de suport a la infància durant el confinament i la inviabilitat d’acumular 
treball reproductiu i productiu incrementant les desigualtats de gènere. 
 
- Una crisi econòmica sense precedents en la història recent, on desenes de 
milers de treballadors i milers d’empreses i autònoms han experimentat el risc de 
quedar-se sense feina i sense ingressos i on activitats econòmiques concretes 
del nostre territori, com la indústria, el comerç al detall, l’hostaleria, la restauració, 
el turisme i la resta d’activitats econòmiques, han quedat clarament afectades. 
 
- Una crisi climàtica, amb una acceleració dels impactes negatius del canvi 
climàtic, incloent episodis meteorològics de severitat i ocurrència imprevisibles 
que fan necessàries noves polítiques de mitigació i adaptació. 
 
Atès les conseqüències negatives de la suma d’aquestes quatre crisis, unides a 
la tensió de la capacitat dels sistemes de resposta degut a les polítiques 
públiques de les retallades dels últims anys, i amb un impacte directe en la 
cohesió social de la comarca i en l’increment de les desigualtats, tenen un 
caràcter sistèmic que, d’acord amb les previsions, poden allargar-se en els 
propers mesos. Això ha agreujat les problemàtiques d’un mercat de treball 
precari i d’un model productiu poc competitiu i dependent que ja caracteritzaven 
el Baix Llobregat amb anterioritat a la situació, sumat a la manca d’inversions 
públiques i infraestructures a la comarca tot accentuant-ne l’impacte en 
comparació amb territoris similars. Aquestes conseqüències tindran, també, un 
impacte directe en les formes d’organització de la societat, el treball, les famílies, 
la mobilitat i el benestar, amb canvis temporals i també de caire permanent. 
 
Atès que el Baix Llobregat des de sempre ha estructurat el seu desenvolupament 
econòmic i estratègic en torn a grans acords i consensos la voluntat institucional 
dels quals ha potenciat la concertació entre el conjunt d’administracions 
públiques, d’Ajuntaments, Consell Comarcal, sindicats i associacions 
empresarials, amb experiències com el Consell Econòmic i Social (1990), l’Acord 
de Concertació Territorial (ACT-BAIX, 2011), el Pacte per a la Indústria (2013), 
el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat (2018) o l’elaboració 
d’una estratègia comarcal (2019-20), on es va realitzar un anàlisi profund de les 
oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats i on s’han definit les línies generals 
i prioritàries de l’acció de les polítiques públiques locals. 
 
Vist que un altre element de l’edició d’aquest Pacte és la importància d’una 
reformulació de l’estratègia territorial que enforteixi la comarca i posicioni les 
seves institucions, vies clau per a una nova concertació de mirada ampla que 
maximitzi i exploti el potencial del Baix Llobregat tot contemplant-ne la seva 
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diversitat, detectant-ne els sectors clau i desenvolupant nous camps de reacció 
i mobilització de recursos, inclosos els del propi Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, per respondre a les diferents problemàtiques. 
 
Atès que aquestes actuacions s’han reforçat davant la crisi del COVID-19 i, en 
els mesos de març-abril de 2020, amb la constitució del Comitè comarcal de 
reforç de mesures i d’impuls socioeconòmic al Baix Llobregat, que és un òrgan 
concertat de treball, impulsor d’acords i mesures de resposta a l’emergència 
actual, així com de preparació de la dinamització econòmica i social necessària 
en un escenari de reactivació post-COVID-19. Així, aquest Pacte afegeix línies 
transversals per establir un nou marc de diàleg social i pal·liar els efectes de la 
crisi estructural actual amb l’objectiu de guiar-ne l’adaptació. 
 
Vist que davant dels efectes i de l’elevat risc, es fa necessari reforçar la 
resistència dels municipis i de la comarca en la seva totalitat durant el trànsit de 
l’emergència sanitària i la posterior transició cap a la desescalada de mesures i 
el retorn a una nova normalitat, durant la qual caldrà redreçar les afectacions i 
preservar els llocs de treball amb condicions dignes i justes per minimitzar 
l’impacte global. 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al “Pacte 
del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social”. 
 
SEGON.- Aprovar el “Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i 
social”, que consta incorporat a l’expedient i que va ser objecte d’aprovació per 
part del Consell Comarcal de Baix Llobregat en sessió de data 29/06/2020. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, als 
agents socials i econòmics: AEBALL, PIMEC, CCOO i UGT, entitats signants i al 
Consell Comarcal perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns.” 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
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ACORD NÚMERO QUINZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
D’UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL EN VIGOR. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 

 
Vist l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor, 
adjunt al present dictamen, la Memòria de l’Alcaldia i l’informe que l’acompanyen. 
 
Vistos els articles 35,  36, 37  i 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i els 
articles  169  i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa a 
l’Ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Aprovar, inicialment, l’expedient de modificació de crèdits del pressupost 

municipal en vigor (annex 1), segons el següent detall:   
 
 ESTAT 

D’INGRESSOS    
CAPÍTOL DENOMINACIÓ previsió inicial modificacions previsió final 

Capítol VIII Actius Financers 5.537.865,15 115.000,00 5.652.865,15 
  TOTAL INGRESSOS 5.537.865,15 115.000,00 5.652.865,15 

 
    

  ESTAT DE 
DESPESES    

CAPÍTOL DENOMINACIÓ crèdit inicial modificacions crèdit final 

Capítol VI Inversions reals 7.381.159,02 
115.000,00 

7.496.159,02 
 

  TOTAL DESPESES 7.381.159,02 115.000,00 7.496.159,02 
 
 
Segon.- Aprovar el Pla Financer dels projectes d’inversió que figura com annex 

2  al present dictamen.  
 
Tercer.- Exposar al públic l’esmentat expedient de modificació de crèdits del 

pressupost municipal en vigor, als efectes que determina l’article 169 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei  reguladora de les hisendes locals. Transcorregut el període 
d’informació pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, 
l’expedient s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou 
acord plenari. 



 

 
 pàg 62
   
 

 
MODIFICACIÓ CRÈDITS PLE JULIOL 2020       
ANNEX 1                                                                                                                                                                                                      
ESTAT DE DESPESES 
 

Org. Pro. Eco. Descripció CRÈDIT INICIAL SUPLEMENTS CRÈDIT 
TOTAL 

11 13200  62400    AQUISICIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL    32.022,00                       115.000,00                
147.022,00 

TOTAL CAPÍTOL VI 32.022,00 115.000,00 147.022,00 
TOTAL DESPESES 32.022,00 115.000,00 147.022,00 

    
     
 

ESTAT D’INGRESSOS                                                                                                                                                     

 
87003                    ROMANENT LIQUID TRESORERIA  
           DESPESES FINAN. SOSTENIBLES           0,00                   115.000,00                       115.000,00 
TOTAL CAP. VIII ‐ ACTIUS FINANCERS 0,00 115.000,00 115.000,00 

 
TOTAL INGRESSOS 0,00 115.000,00 115.000,00 

 
 

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

 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ D’UN 
EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRA-JUDICIAL DE CRÈDIT. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les diferents àrees gestores han remés a la Intervenció Municipal en el present 
exercici de  2020,  factures i liquidacions que corresponen a despeses realitzades 

CONCEPTE DENOMINACIÓ PREVISSIÓ 
INICIAL 

MODIFICACIONS PREVISSIÓ 
TOTAL 
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en els exercicis 2019 i anteriors sense observar els requisits establerts per als 
contractes menors en l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
sense la preceptiva fiscalització prèvia. Aquestes factures i liquidacions figuren 
detallades en l’annex 1 per un import total de 15.425,54€. 
 
En relació a les factures trameses, s’incorpora informe de l’òrgan gestor en el 
què manifesta que s’han realitzat les prestacions pel tercer amb bona fe i que 
s’ajusten al preu del mercat. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal en aplicació dels articles 188 i 215 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de l’art.28 del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril. 
 
Vist els que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 50/1990, de 20 d’abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol sisè del test refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple: 
 
1) Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits derivats de les despeses 
realitzades sense observar els requisits establerts en l’article 118 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic pels contractes menors Públic i sense la preceptiva 
fiscalització prèvia detallades en l’annex 1, per un import total de 15.425,54€. 
 
2) Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les esmentades 
obligacions i imputar l’import a les partides pressupostàries corresponents a 
l’Estat de despeses del pressupost vigent que s’indiquen en la relació. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir dinou vots. S’hi abstenen el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda 
i la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ 
DE L’ANNEX DE L’ORDENANÇA NÚMERO 12, EN RELACIÓ AL PREU 
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PÚBLIC PER INSERCIÓ DE PUBLICITAT A LA REVISTA MUNICIPAL “EL 
PONT D’ESPLUGUES”. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Per part de la Directora de Comunicació, s’ha presentat informe pel qual es 
formula una proposta de modificació de l’ANNEX A L’ORDENANÇA NÚM. 12 
reguladora dels PREUS PÚBLICS, per crear l’epígraf XXVI regulador del PREU 
PÚBLIC PER INSERCIÓ DE PUBLICITAT A LA REVISTA MUNICIPAL “El Pont 
d’Esplugues”. 
 
Aquesta proposta consisteix a aprovar un preu públic pel servei d’INSERCIÓ DE 
PUBLICITAT COMERCIAL A LA REVISTA MUNICIPAL incrementat en un 5% 
respecte dels preus contractuals que s’estaven aplicant, ja que no s’havien 
actualitzat des de l’any 2008 i s’ha aprofitat per analitzar els preus de mercat i 
els que liquiden altres Ajuntaments com ara Sant Just Desvern. 
 
D’altra banda, l’article 44 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals estableix que “L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el 
cost del servei prestat o de l’activitat realitzada” i el seu l’apartat 2 continua dient 
que “quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així 
ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en 
l’apartat anterior” i que “en aquests casos s’han de consignar en els pressupostos 
de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si 
n’hi ha”. 
 
Atès l’informe de Tresoreria i l’informe conjunt emès pel Secretari i Interventor de 
l’Ajuntament. 
 
En virtut del que disposen els articles 41 a 47 de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, en 
relació amb els preus públics, es proposa al Ple Municipal, previ dictamen de la 
Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics, adopti acord en el 
sentit següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’annex a l’Ordenança núm. 12 amb relació 
a l’epígraf XXVI regulador del PREU PÚBLIC PER INSERCIÓ DE PUBLICITAT 
A LA REVISTA MUNICIPAL. 
 
XXVI. PREU PÚBLIC PER INSERCIÓ DE PUBLICITAT A LA REVISTA 
MUNICIPAL. 
 
Article 1°. Objecte. 
 
Constitueix l’objecte d’aquest preu públic la prestació de servei inserció d’anuncis 
publicitaris a la revista municipal, que tinguin com a objecte donar a conèixer 
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articles, productes o activitats de caràcter industrial, comercial, professional, 
lúdics, socioculturals o esportius. 
 
Article 2°. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics els que sol·liciten i es beneficiïn 
del servei al qual es refereix l’article 1r. 
 
Article 3°. Quantia 
 
L’import del preu o tarifa, és, IVA exclòs, el següent: 
 
Mòdul Mida Preu 

Contraportada 245 x 335 mm 1.077 € 

1 pàgina interior 218 x 291,4 mm 618 € 

½ pàgina 218 x 143 mm 416 € 

1/3 pàgina 218 x 94 mm 292 € 

1/6 pàgina-faldó 218 x 44 mm 195 € 

1 mòdul a la Guia Comercial 
(*) 69 x 42 mm 45 € 

 
(*) Els mòduls es poden unir creant un espai més gran. 
 
-Tots els preus són per a una edició de la revista El Pont d’Esplugues. 
-L’emplaçament serà a criteri de l’empresa editora (Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat), tret que s’especifiqui. 
-Tots els anuncis s’inseriran en pàgina parell 
 
Article 4°. Bonificacions 
 
A aquests preus públics s’aplicarà les següents bonificacions per insercions: 
 
- Per a 3 insercions en edicions diferents ............... 5% 
 
- Per a 6 insercions en edicions diferents .............. 10% 
 
- Per a 11 insercions en edicions diferents ............ 15% 
 
 
Article 5°. Naixement de l’obligació de pagament. 
 
L’obligació de pagament dels preus públics neix en el moment en que es 
contracta el servei. 
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El pagament del preu públic serà previ a la prestació de servei, i l’ingrés serà 
condició indispensable per a la prestació de servei. 
 
Article 6°. Règim d’ingrés. 
 
El present preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
Els obligats al pagament estan obligats a practicar l’autoliquidació a l’imprès que 
determini l’Ajuntament, i a realitzar l’ingrés del preu públic resultant en les entitats 
bancàries col·laboradores. La justificació de l’ingrés s’ha d’acreditar en el 
moment de presentar la sol·licitud d’inserció publicitària. 
 
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, el servei no es presti o 
realitzi, serà procedent la devolució de l’import satisfet. 
 
Article 7°. Entrada en vigor. 
 
El present preu públic entrarà en vigor l’endemà de la publicació d’aquest text en 
el Butlletí Oficial de la Província i continuarà en vigor fins a la seva modificació o 
derogació. 
 
APROVACIÓ 
 
Aquest text va ser aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 
dia ____ de ____ de ____ i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
data ____. 
 
 
SEGON.- Exposar al públic l’acord i els preus precedents durant un termini de 
trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el Tauler virtual d’edictes de la 
Corporació, al Butlletí Oficial de la Província. Durant l’esmentat termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut el període indicat sense que s’hagi formulat cap 
reclamació, l’acord d’aprovació esdevindrà definitivament adoptat sense necessitat 
d’acord exprés. 
 
TERCER.- L’acord elevat a definitiu, cas de no haver-se produït reclamacions, es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província així com el text íntegre dels preus públics 
aprovats els quals entraran en vigor l’endemà de la seva publicació i regiran fins 
que s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
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Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Dictamen modificació de la Plantilla de personal funcionari i Relació de Llocs de 
Treball. 
 
Les Administracions Públiques tendeixen a estructurar les seves organitzacions 
per aconseguir l’objectiu d’eficiència en l’actuació administrativa municipal. El 
nostre Ajuntament per tal d’assolir aquest objectiu, que està vinculat als principis 
d’eficàcia i efectivitat en la gestió pública, pretén millorar la qualitat dels serveis 
que es presten. 
 
La plantilla de funcionaris compte amb una plaça vacant de Programador/a 
Informàtic, amb un grup de sou 11, nivell A2,  la qual va ser convocada mitjançant 
dos processos que van quedat deserts.  
 
Tenint en compte l’informe emès pels responsables directes del servei de 
Sistemes d’Informació, els quals proposen una transformació de l’esventada 
plaça, tenint en compte que s’han endegat i assumit noves iniciatives i projectes, 
que precisen d’un perfil i descripció de tasques diferents a les que actualment 
estaven definides en el lloc a transformar, segons consten en l’informe de 
necessitats. 
 
Tant mateix per part del Servei de Recursos Humans, s’informa de la jubilació 
forçosa per edat del Coordinador Tècnic d’Inspecció, que tindrà lloc el proper 18 
d’octubre de l’any en curs, pel que proposa la conveniència d’adaptar el lloc de 
treball que quedarà vacant a un lloc de treball de Coordinador/a de la Unitat 
d’Inspecció, dins de la plantilla de personal funcionari.  
 
A la vista de l’anterior, i amb la finalitat d’adequar las places amb la Relació de 
Llocs de Treball actual, es proposa la transformació del lloc de treball de 
Coordinador Tècnic d’Inspecció en un lloc d’Agent de la Policia Local, amb 



 

 
 pàg 68
   
 

efectes 19 d’octubre d’enguany, data de l’endemà de la jubilació del funcionari 
Sr. ...  
 
Tenint en compte que la Plantilla de funcionaris, compte en una plaça vacant de 
Psicòleg/a, deriva de la recent jubilació de la titular de la plaça. 
 
Vist que aquesta proposta s’adequa a la nostra línia d’assolir un alt nivell 
d’eficiència que faciliti una actuació administrativa orientada a la millora de la 
prestació dels serveis públics a la ciutadania i, en general, de tots aquells que es 
relacionen amb l’Administració.  
 
Vist que s’ha informat a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa del contingut 
de la proposta de modificació de plantilla i de relació de llocs de treball que es 
proposa. 
 
Atès l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans.  
 
Es proposa l’elevació al Ple de la Corporació la següent proposta:  
 
Primer.- Modificar dins la plantilla municipal de personal funcionari, segons el 
següent detall:  
 
a) Transformar una plaça de Programador Informàtic en una de Tècnic/a 
Informàtic, nivell C1.  
 
b) Transformar una plaça de Psicòleg/a en una de Tècnic/a d’Inspecció, nivell 
C1. 
 
Segon.- Modificar la relació de llocs de treball, segons el següent detall:  
  
a) Modificar el lloc de treball de Tècnic/a Informàtic, del grup de sou 11 al grup 
de sou 10 i índex de jornada 1,1148. 
 
b) Transformar el lloc de treball de Psicòleg/a en un Coordinador/a de la Unitat 
d’Inspecció, grup de sou 9 i índex de jornada 1. 
 
c) Transformar el lloc de treball de Coordinador/a Tècnic d’Inspecció en un 
d’Agent de la Policia Local, grup de sou 9 i índex de jornada 1,1148, amb efectes 
de l’endemà de la jubilació de la persona que actualment ocupa aquest lloc (19 
d’octubre de 2020).  
 
Tercer.- Aprovar la modificació de la Plantilla, d’acord amb els punts anteriors, 
segons consta en annex I. 
 
Quart.- Aprovar les descripcions del lloc de treball de Tècnic/a Informàtic i 
Tècnic/a d’Inspecció, segons  annex II i la Relació de Llocs de Treball d’acord 
amb els punts anteriors i segons annex III. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DINOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
L’HABILITACIÓ PROFESSIONAL I COL·LEGIACIÓ COM A EDUCADOR 
SOCIAL D’UN TREBALLADOR LABORAL D’AQUESTA CATEGORIA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
El Sr. ... presenta instància per la qual sol·licita la habilitació de Diplomat 
d’Educador Social, grup A2. La seva sol·licitud s’acompanya de l’acreditació de 
la habilitació professional i col·legiació, que es va produir en data 5 de juny de 
2014, segons es desprèn del certificat col·legiat emès en data 9 de gener de 
2020. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 768 de 23 d’abril de 1999, es va resoldre 
suspendre, per acord de les parts, el contracte laboral de caràcter indefinit 
subscrit per aquesta Corporació amb el Sr. ..., amb motiu de la seva contractació 
com a gerent de la Fundació Privada PROA i fins al seu cessament en el lloc 
esmentat. El Sr. ... des de la seva contractació i fins a la data de la suspensió del 
contracte venia desenvolupant les tasques d’Educador Social. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2091 de 20 de novembre de 2013, es va resoldre 
l’aixecament de la suspensió del contracte laboral amb el Sr. ..., adscrivint-lo 
novament  a la plaça d’Educador Social,  amb efectes del 18 de novembre de 
2013 i retribució equivalent al grup de titulació C1. 
 
En coherència i en aplicació del criteri d’igualtat amb el conjunt d’Educadors/res 
Socials, resulta procedent estimar la sol·licitud formulada pel Sr. ..., reconeixent 
la habilitació professional i col·legiació, als efectes descripció i valoració del lloc 
de treball que actualment ocupa, amb efectes des de la seva sol·licitud i aportació 
del document habilitant; és a dir des del dia 24 de febrer de 2020. 
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Atès l’anterior, aquesta habilitació professional comporta modificar les 
aplicacions pressupostàries consignades en el vigent Pressupost per aquest 
exercici 2020, ajustades al nivell retributiu equivalent a A2. 
 
Atès l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud formulada pel Sr. ... i, en conseqüència reconèixer, 
amb efectes del 24 de febrer de 2020, la seva habilitació professional i 
col·legiació com a Educador Social, el que comporta la seva consideració com a 
grup de titulació equivalent a la plantilla amb el grup A2, amb dret a percebre les 
retribucions corresponents a aquest grup. 
 
Segon.- Modificar el conceptes mensuals retributius de l’Educador Social Sr. ...,  
segons el següent detall: 
 

RETRIBUCIONS 
EDUCADOR SOCIAL (A2) 

Antonio Ruiz Morales 
Sou Base 1.593,97 € 
Sou Base Pagues Extres 1.312,71 € 
Antiguitat mensual  (preu unitari)       28,59 € 
Antiguitat pagues extres  (preu unitari)       24,69 € 
Plus Lloc de Treball     925,07 € 
I.P. LPGE         5,91 € 

 
 
Tercer.- Notificar aquest dictamen al Sr. ..., pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Traslladar aquest dictamen el Comitè d’Empresa, la Intervenció i 
Tresoreria Municipals. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
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ACORD NÚMERO VINT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LES 
DUES FESTES LOCALS PER L’ANY 2021. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Informats per la Generalitat de Catalunya que, d’acord amb l’article 37.2 del 
l’Estatut dels treballadors el qual indica que de les catorze festes laborals, dues 
tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el 
qual estableix que les dues fetes locals seran fixades per Ordre del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius, es 
requereix a aquest ajuntament per tal que també aprovi i comuniqui les dues 
festes locals corresponents. 
 
Atès el que disposa l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Declarar festes locals d’Esplugues de Llobregat per a l’any 2021, els dies 24 de 
maig (2a Pasqua)  i 21 de setembre (Sant Mateu). 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-U.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ 
DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar, en 
compliment del que disposen els articles 35 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 15 del Reglament orgànic 
municipal,  el nomenament de representants de la Corporació en diversos ens i 
òrgans col·legiats dels que forma part. 
 
Posteriorment han estat adoptats diversos acords plenaris adreçats a la 
modificació dels nomenaments conferits i, en particular: 
 
- Mitjançant acord de ple de data 26 de juliol de 2019 es va nomenar el senyor 
... com a representant de l’Ajuntament en la Societat Municipal Mixta de 
Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat (PROGESER). 
 
En compliment dels acords presos en el seu dia entre els diferents grups polítics 
municipals. 
 
ES PROPOSA: 
 
1. Cessar el senyor, ... com a representant de l’Ajuntament en la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER), amb efectes des del dia 27 de juliol de 2020. 
  
2. Nomenar el senyor ..., com a representant de l’Ajuntament,  amb efectes des 
del dia 28 de juliol de 2020. 
 
3. Notificar la present resolució a les persones interessades, i a la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER), pel seu coneixement i efectes.  
 

 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
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ACORD NÚMERO VINT-I-DOS.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA REGULACIÓ 
DE LA GESTIÓ, DESTÍ I JUSTIFICACIÓ DE LES DOTACIONS ECONÒMIQUES 
ALS GRUPS POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les assignacions als grups polítics per part de les corporacions de caràcter local 
es troben previstes a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), precepte que disposa que el Ple de la 
corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica amb càrrec al 
pressupost anual de la corporació, que no es pot destinar al pagament de 
remuneracions de personal de cap tipus al servei de la mateixa corporació local 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Així mateix, l’esmentat precepte estableix que els grups polítics han de portar 
una comptabilitat específica de la dotació rebuda, que han de posar a disposició 
del Ple de la corporació quan aquest ho requereixi. Per tant, el retiment dels 
comptes ha de fer-se davant de l’òrgan de màxima representació de la 
corporació. 
 
En la mateixa línia, l’article 50.8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (TRLMRLC), fa 
referència a aquest caràcter d’assignacions finalistes que han de destinar-se 
exclusivament a finançar el funcionament dels grups polítics, perquè puguin 
desenvolupar les seves tasques. 
 
La Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics 
(LOFPP) modificada per la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de 
l’activitat econòmic financera dels partits polítics, preveu en l’article 2.1 que els 
recursos econòmics dels partits polítics procedents del finançament públic 
puguin estar constituïts, entre d’altres, per les aportacions dels grups de 
representants en els òrgans de les administracions locals.  
 
La mateixa llei orgànica estableix que el retiment de comptes dels fons rebuts 
pels grups polítics a les corporacions locals es realitzarà segons la reglamentació 
pròpia de cada ens local o la seva legislació específica (art. 14.4 LOFPP). 
 
Així mateix, cal tenir present que correspon al Tribunal de Comptes la 
competència exclusiva del control de l’activitat econòmica i financera dels partits 
polítics (art. 16.1 LOFPP). 
 
Per altra banda, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern (LTAIPBG), al seu article 15, imposa l’obligació 
de fer públiques les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de 
l’import, l’objecte i les persones  beneficiàries, la informació relativa al seu control 
financer i el retiment de comptes o la justificació que facin les persones 
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beneficiàries de l’ús que han fet de les subvencions i ajuts rebuts, sense perjudici 
que les assignacions econòmiques als grups polítics estan expressament 
excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (LGS), conforme al seu article 4.d). 
 
En aquest marc normatiu l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en sessió 
plenària de data 16 de març de 2016 va aprovar el Codi de bon govern que en 
el seu punt Vuitè,  “Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als 
Grups Municipals”, va establir el següent:  
  
“a) El ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les 
assignacions que es realitzaran als Grups municipals per a l’atenció de les seves 
despeses de funcionament, en la mesura que ho permeti la capacitat econòmica 
de l’Ajuntament i amb els límits que estableixin la normativa de règim local i, en 
el seu cas, les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 
  
b) Les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació 
municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altre finalitat que resulti 
prohibida per la normativa aplicable.  
 
c) Els Grups municipals portaran una comptabilitat específica de les 
assignacions percebudes i identificaran a la persona membre del grup 
responsable de la seva confecció.  
 
d) La comptabilitat i tota la documentació justificativa dels ingressos i despeses 
realitzades durant cada exercici, serà posada a disposició del Ple de la 
Corporació durant el mes de febrer de l’any següent a l’exercici pressupostari de 
que es tracti. També s’aportarà la comptabilitat confeccionada i la documentació 
justificativa corresponent quan es produeixi la dissolució o extinció d’un grup 
polític municipal i quan es produeixin modificacions en la seva composició.  
En aquests casos, l’aportació de la comptabilitat s’ha de realitzar en el termini de 
dos mesos comptats des de la data en que concorri alguna de les circumstàncies 
indicades.  
 
e) La fiscalització de la comptabilitat dels grups municipals serà realitzada pels 
òrgans que determini la legislació vigent.  
 
f) Conjuntament amb la comptabilitat els grups municipals aportaran un full resum 
de la mateixa, detallada a nivell de capítols, conceptes i partides, d’ingressos i 
de despeses. Aquest full resum es farà públic mitjançant el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Seu Electrònica municipal. 
  
g) Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels 
grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan 
plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la 
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liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l’Ajuntament que no 
hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les 
arques públiques.  
 
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent.  
 
h) Les persones membres de cada grup municipal són responsables solidàries 
del compliment de les obligacions derivades de l’aplicació de les disposicions 
anteriors. La responsabilitat de la presentació davant el Ple de la Corporació del 
conjunt de documentació que s’especifica en els apartats anteriors serà 
assumida per la persona portaveu del grup municipal corresponent. 
 
El conjunt de les disposicions contingudes en aquest apartat s’integrarà 
anualment en les Bases d’execució del pressupost de la corporació per a cada 
anualitat i serà sotmès a la tramitació i aprovació pròpia del Pressupost de la 
Corporació. 
 
Des de l’aprovació d’aquestes disposicions s’ha evidenciat la necessitat de 
millorar la regulació de la gestió, destí i justificació de les assignacions 
efectuades per l’Ajuntament, necessitat de que deriva de la manca d’un 
desplegament normatiu, ja sigui amb norma amb rang de llei o amb disposició 
reglamentària de desenvolupament del contingut de l’article 73.3 de la Llei 
7/1985. Aquesta manca de regulació amb norma de rang de llei o reglament és 
especialment evident en l’àmbit de la fiscalització de la comptabilitat dels grups 
municipals. 
 
Per la qual cosa i considerant que ha estat i és voluntat del Consistori i, 
correlativament dels grups polítics municipals garantir la correcta aplicació dels 
fons percebuts de l’Ajuntament, resulta necessari i oportú concretar, encara més, 
el retiment de comptes per part dels grups polítics respecte de les assignacions 
que aquests rebin, sempre dintre de les competències que té atribuïdes 
l’Ajuntament. 
 
D’aquesta manera, d’una banda i en relació amb les aportacions efectuades des 
de l’inici del mandat 2019-2023, es preveu una “Regulació de la gestió, destí i 
justificació de les dotacions econòmiques als grups polítics de la corporació”, 
regulació que s’incorporarà com annex al Codi de bon govern i s’integrarà a les 
Bases d’execució del pressupost de la Corporació de cada anualitat. 
 
D’altra banda, i en relació amb les aportacions efectuades durant el mandat 
2015-2019, s’estableixen les disposicions bàsiques per al seu control, una 
vegada ha aportada per la majoria de grups municipal documentació justificativa 
de l’aplicació dels fons percebuts en aquest període. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple: 
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PRIMER.-   
 
1.- APROVAR la “Regulació de la gestió, destí i justificació de les dotacions 
econòmiques als grups polítics de la corporació” d’acord amb el següent 
redactat: 
 
“Primer. Objecte. 
 
L’objecte del present acord és fixar el marc general de la destinació de les 
dotacions econòmiques assignades, de conformitat amb les Bases d’Execució 
del Pressupost i la resta de normativa aplicable, als grups polítics d’aquesta 
corporació i determinar els criteris i tràmits per a la seva justificació als efectes 
de la seva posada a disposició del Ple de la corporació. 
 
Segon. Requisits formals per la percepció de les assignacions o dotacions 
econòmiques. 
 
Per tal de percebre les dotacions econòmiques, els grups municipals hauran de 
complir amb els requisits següents: 

 
• Estar formalment constituïts d’acord amb allò previst a la legislació vigent. 
• Disposar d’un Número d’identificació fiscal (NIF) diferent del Partit Polític.  
• Disposar d’un compte bancari obert a nom del grup polític.  

 
El NIF i el compte bancari s’hauran de comunicar a la corporació perquè pugui 
realitzar el primer pagament de les assignacions aprovades pel Ple. 
 
Tercer. Obligació de justificar les assignacions i termini. 
 
Els grups polítics han de justificar, durant el primer semestre de cada exercici 
pressupostari, el destí de les assignacions rebudes per part de la corporació 
durant l’exercici anterior. L’últim any del mandat la justificació s’haurà de 
presentar, a més, durant els tres mesos següents a la finalització del mateix. 
 
A tal efecte, els serveis de la corporació han d’obrir, en cada exercici 
pressupostari, el corresponent expedient administratiu per a cada grup polític per 
incorporar-hi tota la documentació justificativa de la destinació d’aquests fons, la 
qual s’ha de presentar de conformitat amb l’establert en aquest acord. 
 
Quart. Destí i justificació de les despeses. 
 

I. Les dotacions econòmiques objecte del present acord s’han de destinar a 
finalitats relacionades amb el funcionament ordinari i el desenvolupament 
de l’activitat pròpia del respectiu grup polític i no poden destinar-se al 
pagament de remuneracions de personal de cap tipus al servei de la 
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corporació, de conformitat al que estableixi la legislació vigent en cada 
moment.  
 
Tampoc es podran destinar a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial, ni a la satisfacció de despeses de 
béns i subministraments que són facilitats per l’Ajuntament d’Esplugues, 
ni a qualsevol altra finalitat que resulti prohibida per la normativa aplicable.  
 
A títol enunciatiu s’admeten, entre d’altres, despeses de la naturalesa 
següent: 
 
 Pagament de lloguers de locals, subministraments, primes 

d’assegurances i despeses de manteniment que li siguin imputables. 
 Contractes d’estudi i treballs de persones físiques i jurídiques. 
 Contractes d’assessorament extern. 
 Serveis de comunicació i difusió de l’activitat pròpia del grup polític. 
 Beques amb Universitats o Col·legis professionals. 
 Despeses de protocol i representació. 
 Despeses de restauració. 
 Despeses de desplaçaments. 
 Despeses de material d’oficina, consumibles informàtics, i altre 

material no inventariable. 
 Despeses generals vinculades al funcionament del grup polític, 

sempre i quan no hagin estat facilitades per la corporació. 
 Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions. 
 

II. La justificació de les despeses realitzades directament pels grups polítics 
ha d’incorporar la documentació següent: 

 
a. La relació detallada de les despeses anuals, agrupades per conceptes 

específics i indicatius de la destinació efectiva de les assignacions. 
 

b. Els justificants documentals que donen suport a les despeses: 
 

• Factures ordinàries emeses contra el grup polític o factures 
simplificades (tiquets) on consti de forma clara i detallada el 
concepte del servei, prestació o subministrament, les dades del 
proveïdor, la data d’expedició i el preu.  

• Rebut bancari amb càrrec al compte bancari titularitat del grup 
polític en els casos de despeses respecte de les quals no 
s’expedeix habitualment factura, com per exemple les 
comissions i altres despeses bancàries i els tributs. 

• Contractes, liquidacions tributàries i altres documents amb 
validesa en el tràfic mercantil. 

• Justificants dels pagaments efectuats. 
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III. En tot cas la justificació precedent s’ha de complementar amb la 
incorporació de la documentació justificativa de les aportacions, si escau, 
als partits polítics en els termes previstos en l’apartat següent. 

 
Cinquè. Aportacions dels grups polítics als partits polítics, coalicions 
electorals o federacions. 
 
En el cas que els grups aportin tot o part d’aquests fons al seu respectiu partit 
polític, aquests han de presentar la següent documentació: 

 
a. Un conveni de col·laboració, o acord anàleg, signat entre el grup i el 

partit polític, que tingui una durada màxima igual al mandat corporatiu 
i relacioni els tipus dels serveis que el partit prestarà al grup polític. 
Aquests serveis han d’estar directament relacionats amb els fins 
específics del partit i vinculats al funcionament ordinari i al 
desenvolupament de l’activitat pròpia del grup polític.  
 

b. Una certificació de la persona responsable de la gestió econòmica i 
financera del partit on s’acrediti l’import de les aportacions rebudes, 
l’aplicació final dels fons percebuts, que s’han d’haver utilitzat en els 
supòsits legals contemplats en el marc jurídic vigent, i que figuren com 
a ingressos a la comptabilitat general del partit presentada al Tribunal 
de Comptes.  

 
No correspon a la corporació el control de l’activitat econòmica i financera dels 
partits polítics, que és funció exclusiva del Tribunal de Comptes d’acord amb l’art. 
16 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits 
polítics. 
 
Sisè. Control per la Intervenció de la corporació. 
 
Un cop complimentat el corresponent expedient, es remetrà a la Intervenció de 
la corporació que emetrà un Informe sobre l’adequació de les despeses dels 
grups polítics a les presents instruccions, així com al previst en l’article 73.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
Setè. Imports no justificats. 
 
L’import no justificat al final de l’exercici s’incorporarà a l’exercici següent com a 
saldo inicial pendent de justificació. Les quantitats no justificades existents al final 
de cada mandat, una vegada efectuada la liquidació i l’aprovació del compte 
corresponent per part del Ple de la Corporació, s’han de reintegrar a la Tresoreria 
de l’ens, en el termini de tres mesos des de la constitució de la nova corporació.  
 
Les persones membres del grup polític són responsables solidàries de la gestió, 
justificació i reintegrament de les dotacions econòmiques rebudes amb càrrec al 
pressupost de la corporació. 
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Vuitè. Publicitat activa. 
 
A l’inici del mandat corporatiu s’ha de publicar al portal de transparència de la 
corporació: 
 

a. L’acord de Ple d’aprovació de les dotacions econòmiques als grups 
polítics, amb indicació del component fix per grup i el variable en funció 
del nombre de membres de cada grup. 

b. L’acord de Ple relatiu a les dotacions econòmiques als grups polítics de la 
corporació i la seva justificació. 
 

A més, anualment, s’ha de publicar al portal de transparència la següent 
informació en relació a l’exercici anterior: 
 

a. Els grups polítics beneficiaris, amb indicació de l’import total percebut per 
cadascun d’ells. 

b. La relació de les despeses anuals aportada pels grups polítics, ordenades 
per conceptes. 

c. L’informe anual de control de la Intervenció de la corporació sobre la 
justificació de les despeses dels grups polítics. 

 
Novè. Eficàcia de l’acord 
 
Aquest acord serà d’aplicació a la gestió, destí i justificació de les dotacions 
econòmiques als grups polítics de la corporació que hagin estat percebudes a 
partir de l’inici del mandat 2019-2023.” 
 
2.- APROVAR la incorporació com Annex al Codi de bon govern la “Regulació 
de la gestió, destí i justificació de les dotacions econòmiques als grups polítics 
de la corporació”. 
 
3.- ESTABLIR la incorporació de la “Regulació de la gestió, destí i justificació de 
les dotacions econòmiques als grups polítics de la corporació” a les Bases 
d’execució del pressuposts de la Corporació. 
 
4.- PUBLICAR aquest acord al portal de transparència de la corporació en 
compliment de l’article 15 de la Llei 19/2014, de 19 de juny, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
SEGON.- ESTABLIR un termini de quatre mesos, comptats des de l’1 de 
setembre de 2020 per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, 
en el seu cas esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents 
grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes 
durant el mandat 2015-2019. Aquestes tasques seran realitzades per funcionaris 
o funcionàries municipals que designi l’Alcaldia. 
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Un cop concloses les taques de comprovació, revisió i esmena abans indicades, 
es remetran els expedients a la Intervenció de la corporació que emetrà un 
Informe sobre l’adequació de les despeses dels grups polítics a les 
determinacions del Codi de bon govern, en la seva redacció aprovada en data 
16 de març de 2016, així com al previst en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
Correspondrà al Ple de la Corporació l’aprovació de les justificacions aportades 
i, en el seu cas, acordarà el reintegrament dels imports no justificats. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els presents acords als grups polítics de la corporació. 
 

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

 
 

 
ACORD NÚMERO VINT-I-TRES.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 
2020. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria  
que defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no 
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute 
comercial. 
 
Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i eradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu seguiment 
permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el principi de 
transparència, i comprensible per als ciutadans. 
 
Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute als 
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proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 
 
El període mitjà de pagament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
segon trimestre de 2020 ha estat de: 23,26 dies. 
 
Amb la nova metodologia de càlcul del PMP derivada del RD 1040/2017, de 22 
de desembre, que modifica el RD 635/2014, aquest indicador es calcula des de 
la data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal i ha de ser  
comunicat al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, segons 
disposa l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat del període mitjà de 
pagament corresponent al segon trimestre de 2020. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-QUATRE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE 
L’INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA RELATIU AL COMPLIMENT DE 
LA NORMATIVA SOBRE MOROSITAT EN EL PAGAMENT A PROVEÏDORS 
DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
En compliment del que preveuen els articles 4 apartat 3) i 5 apartat 4) de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials s’han 
elaborat per la intervenció i la tresoreria municipal l’informe de data 30 de juny 
de 2020, que s’adjunta a aquest Dictamen, relatiu als terminis de pagament de 
les obligacions municipals i del nombre i quantia global de les obligacions 
pendents de pagament. 
 
Segons el que s’ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat 
municipal, la informació relativa a la  morositat en el pagament a proveïdors és 
la següent: 
 
- Període mitjà:  25,37 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al segon trimestre: 1.990 
- Total import de pagaments realitzats al segon trimestre: 2.997.903,89 euros. 
 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat de la informació relativa 
a la  morositat en el pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 
2020. 
 



 

 
 pàg 82
   
 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-CINC.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE LA 
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA SOCIAL 
I SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19.  
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
La situació d’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 ha comportat 
l’adopció per part dels governs de l’Estat i de la Comunitat Autònoma d’un conjunt 
de mesures extraordinàries i urgents per fer front a les seves conseqüències.  
 
En el mateix sentit, les administracions locals i el propi Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, ha hagut d’adoptar un conjunt de resolucions en diferents matèries 
i sempre en el marc de les seves competències per atendre a necessitats 
palesades en ordre a establir mesures de prevenció i protecció de la salut 
pública, protegir les persones més vulnerables i ordenar la forma de prestació 
dels serveis municipals.  
 
Una part d’aquestes resolucions han estat adoptades, en ús de les competències 
atribuïdes a l’alcaldia, pels articles  21.1, m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, que faculten a l’alcaldessa per adoptar personalment i sota la seva 
responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill 
d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar compte immediata al 
ple. 
 
Les resolucions adoptades per l’Alcaldessa en ús d’aquesta atribució, des de la 
celebració del Ple ordinari del mes de juny, és la que es recull a l’annex. 
 
De la qual cosa es dona compte al Ple de la Corporació. 
 
ANNEX 
 
• Decret número 1995/2020. Assumpte: Subministrament d’aliments bàsics per 
al centre de distribució d’aliments. 
• Decret número 1963/2020. Assumpte: Aixecament suspensió activitats CEM 
La Plana. 
• Decret número 2022/2020. Assumpte: Obertura provisional de la Piscina 
Municipal del Parc dels Torrents. 
• Decret número 2023/2020. Assumpte: Requeriment a Duet Esplugues SA 
d’aportació de documentació per l’acompliment de mesures recomanades pel 
Departament de Salut a les instal·lacions esportives que gestiona. 
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• Decret número 2070/2020. Assumpte: Requeriment a Duet Esplugues  S.A. 
per adoptar mesures de presa de temperatura a persones que accedeixin a les 
instal·lacions esportives que gestiona. 
 
• Decret número 2152/2020. Assumpte: Ampliació termini suspensió mesures 
Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles al 
sector de la ciutat d’Esplugues de Llobregat situat dins l’àmbit de les Rondes de 
Barcelona (ZBE). 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SIS.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DE LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ DE SERVEI 
DE L’ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
En relació a la proposta de pròrroga del contracte per concessió administrativa 
dels servei públic de l’Escola Bressol Montserrat, s’emet el següent informe. 
 
1.-. Mitjançant acord del Ple municipal  en sessió ordinària  de 15 de juliol de 
2009, es va procedir a l’adjudicació del contracte per concessió administrativa 
del servei públic de  L’Escola Bressol  MONTSERRAT  a  Sociedad Cooperativa 
de Trabajo Asociado Guarderia Infantil Can Vidalet, de Responsabilidad 
Limitada, per un import anual per curs de 146.454,04€, per una ocupació màxima 
de 102 places a més dels ingressos a percebre dels usuaris, en concepte de 
preus públics. 

 
L’adjudicació del contracte es va fer per  un termini de 10 any s, a comptar des 
de el dia 1 d’octubre  de 2009 fins el 30 de setembre de 2019. 
 
2.- En el curs escolar 2012-2013 es va modificar a la baixa l’aportació anual 
màxima del contracte, restant fixada en 111.824,64€ per  acord del Ple de  
l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2012, quantitat vigent fins el moment actual  
Aquesta baixa en el preu va estar la conseqüència de la introducció del sistema 
de tarificació social  amb un nou preu públic per a les famílies de 114€, i la 
necessitat de trobar l’equilibri entre l’aportació municipal i els ingressos derivats 
dels preus públics. 

 
 

En Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018, es va aprovar de 
revisió del preu per sol·licitud d’augment d’IPC corresponent a la despesa 
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referent a la gestió del Servei de l’escola bressol municipal  Montserrat (Exp. 
2018/2/1400).  Quedant l’aportació municipal màxima anual de 114.396,60€, per 
una ocupació màxima de 102 places. 
 
El plec de clàusules administratives recollia la possibilitat de prorrogar el 
contracte de mutu acord per períodes d’un any sense que la duració total del 
contracte i les pròrrogues excedís de 25 anys. 
 
Previ informe favorable i per acord del Ple de l’ajuntament  de data 27 de juliol 
de 2019 i a petició de la concessionària es va procedir a acordar la primera 
pròrroga  del contracte del dia  1 d’octubre de 2019 fins al 30 de setembre  de  
2020 atès que es complien 10 deu anys de l’adjudicació del Servei per a 
l’esmentada escola-bressol. 
 
Posteriorment, i per acord del Ple de data  3 de març de 2020, es va aprovar per 
sol·licitud de  la concessionària de revisió del preu ,l’ augment d’IPC 
corresponent a la despesa referent a la gestió del Servei de l’escola bressol 
municipal  Montserrat.  
 
L’aportació municipal màxima anual de  pel servei d’octubre 2019 a setembre 
2020 es va fixar en 114.511,00 euros per al servei de la llar d’infants municipal 
Montserrat per una ocupació màxima de 102 places. 
 
En data 23 d’abril de 2020 la concessionària va procedir a la sol·licitud d’un nova 
pròrroga del servei pel període d’octubre de 2020 a setembre de 2021.   
 
5. L’òrgan de contractació és el Ple municipal. 
 
6. Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l’any 2020, a la condició 
suspensiva establerta en l’article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2020, amb caràcter definitiu. 
 
En atenció a tot l’anterior i, vist l’informe tècnic favorable 
 
Es proposa al Ple, 
 
1.- Aprovar la pròrroga del contracte per concessió administrativa del servei   
públic de L’Escola Bressol  Montserrat  pel període del dia 1 d’octubre de 2020 
al 30 de setembre  de 2021, a la Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado 
Guarderia Infantil Can Vidalet, de Responsabilidad Limitada, NIF F08619074) 
amb una aportació anual municipal màxima de 114.511,00€. 
2.- Aprovar i disposar una despesa plurianual  màxima  de  114.511,00€ a favor 
de la Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado Guarderia Infantil Can Vidalet, 
de Responsabilidad Limitada (NIF F08619074) amb càrrec a la  partida 
pressupostària  20-32300-47900 amb la següent  distribució : 
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ANY DESPESA IVA 0% PARTIDA 

PRESSUPOST 
TOTAL 

1.10.2020/31.12.2020  28.627,74 € 20-32300-47900 28.627,74 € 

1.01.2021/30.09.2021 85.883,26€ 
 

20-32300-47900 85.883,26€ 
 

           TOTAL:   114.511,00 € 
 
La concessionària es troba exempta de l’IVA d’acord  amb l’article 20 de la Llei 
37/1992 de 28 de desembre de l’IVA. 
 

3.- Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l’any 2021, a la condició 
suspensiva establerta en l’article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el 
pressupost municipal per a l’any 2021amb caràcter definitiu. 

 
       4.   Notificar l’acord als interessats. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir dinou vots. S’hi absté el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda i 
la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DE LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ DE SERVEI 
DE L’ESCOLA BRESSOL LA MAINADA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
1.- Mitjançant acord de 15 de juliol de 2009 del Ple de l’Ajuntament en sessió 
ordinària, es va procedir a l’adjudicació del contracte per concessió 
administrativa del servei públic de  l’Escola Bressol La Mainada, a  la Sociedad 
Cooperativa Escola Bressol La Mainada, S.C.C.L. per un import anual per curs 
de 146.454,04€, a més dels ingressos a percebre dels usuaris, en concepte de 
preus públics. 
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L’adjudicació del contracte es va fer per 10 anys, a comptar des del dia 1 
d’octubre de 2009 fins el 30 de setembre de 2019.  
 
2.- En el curs escolar 2010-11 i mitjançant acord del Ple en sessió ordinària de 
22 de desembre de 2010 es va acordar l’actualització del preu del contracte en 
la quantitat de 149.529,57€, vigents també pel curs 2011-12, amb un preu públic 
fixat en 83,20 € per les famílies. 
 
3.- En el curs escolar 2012-2013 es va modificar a la baixa l’aportació anual 
màxima del contracte, restant fixada en 111.824,64€ per  acord del Ple de  
l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2012, quantitat vigent fins el moment actual  
Aquesta baixa en el preu va estar la conseqüència de la introducció del sistema 
de tarificació social  amb un nou preu públic per a les famílies de 114,00€, i la 
necessitat de trobar l’equilibri entre l’aportació municipal i els ingressos derivats 
dels preus públics. 
 
El plec de clàusules administratives recollia la possibilitat de prorrogar el 
contracte de mutu acord per períodes d’un any sense que la duració total del 
contracte i les pròrrogues excedís de 25 anys. 
 
4. Previ informe de la coordinadora tècnica d’educació i a petició de la 
concessionària i per acord del Ple de data 24 de juliol de 2019, es va procedir a 
la pròrroga per un any del contracte de concessió de gestió de servei de l’escola 
bressol la Mainada. 
 
5. En acord del Ple de data 19 de febrer de 2020, es va fixar la quantitat a 
percebre pel servei d’octubre 2019 a setembre 2020 en 114.511,00€ per al servei 
de la llar d’infants municipal ‘La Mainada’ (28.627,74€ d’octubre a desembre 
2019 i 85.883,26€ de gener a setembre de 2020) 
 
6. En data  23 d’abril de 2020 la concessionària ha sol·licitat una nova  pròrroga 
del contracte de concessió de gestió del servei de l’escola bressol La Mainada. 
 
7.- Així mateix, la Tècnica responsable d’Ensenyament ha emès informe 
favorable efectuant proposta de pròrroga del contracte per a l’Escola Bressol  
d’infants fins al 30 de setembre de 2021, tenint en compte la conveniència per 
ambdues parts. 
 
8.- L’òrgan de contractació és el Ple municipal. 
 
En atenció a tot l’anterior, i vist l’informe jurídic  i tècnic favorable, 
 
Es proposa al Ple, 
 
1. Aprovar la pròrroga del contracte per concessió administrativa del servei 

públic de L’Escola Bressol La Mainada, pel període del dia 1 d’octubre del 
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2020 fins al 30 de setembre del 2021, amb una aportació municipal anual  
màxima per import de 114.511,00€. 

   
2. Aprovar i disposar una despesa plurianual màxima  de 114.511,00€ a favor 

de Sociedad Cooperativa Escola Bressol La Mainada, S.C.C.L, amb NIF.  
F08819872, amb càrrec a la  partida pressupostària  20-32300-47900 amb la 
següent  distribució: 

 
ANY DESPESA IVA 0% PARTIDA 

PRESSUPOST 
TOTAL 

1.10.2020/31.12.2020 28.627,74  € 20-32300-47900 28.627,74  € 

1.01.2021/30.09.2021 85.883,26  € 
 

20-32300-47900 85.883,26  € 
 

           TOTAL:   114.511,00€                     
 
La concessionària es troba exempta de l’IVA d’acord  amb l’article 20 de la Llei 
37/1992 de 28 de desembre  de l’IVA 
 
3. Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l’any 2021, a la condició 

suspensiva establerta en l’article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el 
pressupost municipal per a l’any 2021, amb caràcter definitiu. 

 
4. Notificar l’acord als interessats.” 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir dinou vots. S’hi absté el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda i 
la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DE LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ DE SERVEI 
DE L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA. 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
                              
1.-. Mitjançant acord de Ple en sessió ordinària  de data 15 de juliol de 2009, es 
va procedir a l’adjudicació del contracte per concessió administrativa del servei 
públic de la Llar d’Infants Municipal Marta Mata, a la FUNDACIÓ PIA 
AUTONOMA “INSTITUT PERE TARRÈS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI” 
(FUNDACIÓ PERE TARRÈS), per un import anual per curs de 103.096,60€ a 
més dels ingressos a percebre dels usuaris, en concepte de preus públics. 
 
El termini d’adjudicació del contracte va estar inicialment de 10 anys, amb 
possibilitat de pròrrogues anuals fins un màxim de 25 anys. 
 
La data de finalització del contracte es va fixar el 31 d’agost de 2019. 
 
2.- Mitjançant acord del Ple en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2010 
es va acordar actualitzar el preu d’aquest contracte pel curs 2010-11, i 2011-12 
resultant un preu de 75.162,23€ pels dos cursos.  
 
Aquesta actualització es  produeix com a resultat  de la següent clàusula recollida 
al contracte signat en data 4 d’agost de 2009. 
 
“ Es fixa un període de carència de tres anys respecte de l’apartat B de la clàusula  
“ Preu del contracte i tipus de licitació” referit al fet que l’Ajuntament garantirà una 
aportació mínima equivalent a una ocupació de 76 places (número màxim de  
capacitat de la Llar d’infants) . En aquest sentit es farà efectiva l’aportació 
municipal en funció del número d’alumnes inscrits a l’aula, garantint sempre el 
pagament d’una aportació municipal per aula oberta corresponent a un 90,5% de 
la seva ocupació màxima.” 
 
3.- Mitjançant acord del Ple municipal de data 21 de juny de 2012 es va produir 
una modificació dels preus públics mensuals a partir de la qual  en virtut de la 
introducció del sistema de tarifació social , el preu públic mensual per les famílies  
passava a ser de  83,20€ a 114€ mensuals. 
 
En conseqüència, el Ple municipal de data va acordar una nova aportació 
municipal a la baixa per tal que l’equilibri econòmic de la concessió guardés la 
mateixa proporció que existia fins el moment de la modificació entre preu públic 
mensual i l’aportació municipal anual. El resultat va fixar una aportació 
econòmica municipal anual a partir del curs 2012-13 de 47.811,83€. 
L’adjudicatària va acceptar el nou import de l’aportació municipal en 
compareixença de data 5 de juliol de 2012. Aquesta aportació econòmica 
municipal fixa  s’ha complementat mensualment en relació amb el número 
d’alumnes matriculats, fins arribar a la quantia màxima de  76.909,68€, d’acord 
amb  la capacitat total d’alumnes de l’escola bressol. 
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5. A petició de la concessionària i atès que en data 31 d’agost de 2019  
s’acomplien  els 10 anys de l’adjudicació del servei per a la llar d’infants, i vist 
que, segons la clàusula Sisena del Plec de Condicions Econòmic 
Administratives, el present contracte té una durada de 10 anys, prorrogable fins 
a un màxim de 15, es va procedir per acord del Ple de 24 de juliol de 2019 a l 
pròrroga per un any  del contracte de concessió de servei de gestió de l’escola 
bressol Marta Mata pel curs 2019/20. 
 
6. En data 20 d’abril de 2020 la concessionària del contracte ha demanat 
pròrroga del contracte de concessió de la gestió del servei de l’escola bressol  
Marta Mata pel període 2020/21. 
 
7. La coordinadora tècnica d’educació ha informat favorablement la petició. 
 
8.- L’òrgan de contractació és  el Ple de l’Ajuntament. 
 
9.- Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l’any 2021, a la condició 
suspensiva establerta en l’article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2020, amb caràcter definitiu. 
 
En atenció a tot l’anterior, i vist l’informe jurídic favorable. 
 
Es proposa al Ple, 
 
1.- Aprovar la pròrroga del contracte per concessió administrativa del servei 
públic de L’Escola Bressol  Marta Mata  en favor de  la FUNDACIÓ PIA 
AUTONOMA “INSTITUT PERE TARRÈS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI”, NIF 
R5800395E (FUNDACIÓ PERE TARRÈS), amb una aportació municipal  anual 
màxima de 76.909,68€ pel  període del dia 1 de  setembre de 2020 a 31 d’agost 
de 2021. 
 
2.- Aprovar  i disposar una despesa plurianual màxima de 76.908,68 €  a favor 
de  la FUNDACIÓ PIA AUTONOMA “INSTITUT PERE TARRÈS D’EDUCACIÓ 
EN L’ESPLAI” (FUNDACIÓ PERE TARRÈS) amb NIF R5800395E i  i amb  càrrec 
a la partida pressupostària   20-32300-47900 amb la següent distribució: 

   
ANY DESPESA IVA 0% PARTIDA 

PRESSUPOST 
TOTAL 

1.09.2020/31.12.2020 25.636,56 € 20-32300-47900 25.636,56 € 

1.01.2021/31.08.2021 51.273,12 € 
 

20-32300-47900 51.273,12 € 
 
 

           TOTAL:  76.909,68 €                 
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La concessionària es troba exempta  de l’IVA d’acord  amb l’article 20 de la Llei 
37/1992 de 28 de desembre de l’IVA. 
 
3. Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l’any 2021, a la condició 
suspensiva establerta en l’article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per l’any 2021, amb caràcter definitiu. 
 
4. Notificar l’acord als interessats. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir dinou vots. S’hi absté el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda i 
la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VINT-I-NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DELS MUSEUS I DE LA 
CARTA DE SERVEIS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
La Llei del Parlament de Catalunya 17/1990, de 2 de novembre, de museus, 
reconeix que la preservació del patrimoni artístic, arqueològic, tècnic i científic de 
Catalunya és un element bàsic a l’hora de promoure’n el coneixement, l’estudi i 
la difusió entre la ciutadania, a fi de facilitar una millor comprensió de la natura, 
de la història i, en general, de la vida del país, i estableix que els museus en són 
les institucions responsables. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té establert el servei de Museus, com a 
un servei cultural de caràcter públic que és gestionat directament i està adscrit a 
l’àrea de Patrimoni Cultural. 
 
Amb l’objecte de definir les finalitats i funcions dels Museus d’Esplugues, la seva 
organització bàsica i estructura, el règim pressupostari i la resta d’elements 
estructurants del seu funcionament, incorporant la totalitat de determinacions 
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que es consideren necessàries per les disposicions de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha procedit a la redacció d’una proposta de Reglament de 
funcionament dels Museus. 
 
Simultàniament s’ha procedit a la redacció de la Carta de Serveis del Museus, 
document que té com a finalitat, de conformitat amb l’article 59 de la Llei de 
Transparència, garantir que el servei es presta en unes condicions mínimes i 
raonables de qualitat, en la forma recollida en el text elaborat 
 
La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, reconeix que la preservació del 
patrimoni artístic, arqueològic, tècnic i científic de Catalunya és un element bàsic 
a l’hora de promoure’n el coneixement, l’estudi i la difusió entre la ciutadania, a 
fi de facilitar una millor comprensió de la natura, de la història i, en general, de la 
vida del país, i estableix que els museus en són les institucions responsables. 
 
En la fase inicial de l’expedient es va procedir a l’obertura d’un període de 
participació pública prèvia en el projecte normatiu (reglament i carta de serveis) 
mitjançant el portal web municipal destinat a aquesta finalitat, durant el decurs 
del qual no s’han presentat aportacions, suggeriments o al·legacions. 
 
Així mateix, de conformitat amb el que determinen els articles 62 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, es van impulsar les tasques de la Comissió d’estudi 
encarregada de redactar el text reglamentari corresponent. 
  
La Comissió d’estudi ha conclòs la seva tasca i ha informat favorablement el text 
del projecte de Reglament, el projecte de Carta de Serveis i també ha formulat 
la Memòria general que inclou les avaluacions d’impacte preceptives. 
 
La Memòria General recull de forma detallada la justificació de la competència 
municipal sobre la matèria, els antecedents normatius, la justificació de la 
necessitat i oportunitat de la disposició reglamentària i de la Carta de Serveis, 
les finalitats i objectius que persegueix la disposició, l’estructura del Projecte de 
Reglament, la seva adequació als objectius que es persegueixen. 
 
Per la qual cosa, a la vista dels informes tècnic i jurídic incorporants a l’expedient 
i en ús de la potestat reglamentaria reconeguda per l’article 4.1.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en ús de les 
competències establertes a l’article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i a l’article 38 de la Llei del Parlament de 
Catalunya 17/1990, de 2 de novembre, de museus, 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Reglament de funcionament dels 
Museus d’Esplugues i el Projecte de Carta de Serveis del Museus; així com la 
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Memòria General que acompanya al projecte de Reglament i Carta de Serveis. 
El text íntegre d’aquests documents consta degudament incorporat a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el Reglament i Carta de Serveis 
aprovades inicialment mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per termini de trenta dies 
hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de l’última de les 
publicacions oficials assenyalades. 
 
Així mateix, es publicaran a la Revista Municipal El Pont, al web municipal a 
través del Portal de Transparència i del Punt d’accés a la participació en el 
procediment d’elaboració normativa, a efectes de públic coneixement i de 
formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 
 
Tercer.- Les al·legacions i reclamacions que es presentin seran objecte 
d’informe pels serveis municipals corresponents i seran valorades i resoltes pel 
Ple de l’Ajuntament de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació 
definitiva del reglament i carta de serveis en tràmit. 
  
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRENTA.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
L’AUTORITZACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ DE LES ACCIONS DE L’EMPRESA 
CONCESSIONÀRIA DE LES OBRES PÚBLIQUES DEL CEM LA PLANA I LA 
PISCINA DESCOBERTA LA BARONDA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
Previ el corresponent procediment, en data 29 de maig de 2006 es va formalitzar 
contracte de concessió d’obres públiques, per a la renovació i construcció de 
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nova planta de les instal·lacions esportives del Complex Municipal de La Plana i 
a la piscina descoberta de La Baronda, d’Esplugues de Llobregat entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’empresa DUET ESPLUGUES, SA, amb 
NIF A-63876346. 
 
Les obres públiques objecte del contracte formalitzat es van realitzar en diferents 
fases, atesa la necessitat de coordinar la seva execució amb la realització d’un 
nou complex esportiu municipal al que s’havien de traslladar diverses de les 
activitats esportives que no resultaven compatibles amb les obres i actuacions 
previstes al transformat Complex Municipal de La Plana. 
 
El conjunt d’obres a realitzar al Complex Municipal de La Plana i a la piscina 
descoberta de La Baronda, en les seves diferents fases, es van concloure en 
setembre de 2015. 
 
En data 24 de febrer de 2020 les empreses DUET Esplugues S.A., amb NIF A- 
63876346, DUET SPA & SPORTS S.L, amb NIF B62925128 i SERVIOCIO 
CULTURA,  DEPORTE  Y  RECREACIÓN  S.L.,  amb  NIF  B15416845,  han 
presentat escrit en el que posen en coneixement de l’Ajuntament la seva intenció 
de procedir a la transmissió i correlativa adquisició de la totalitat de les accions 
que composen el capital social de la societat DUET Esplugues S.A., amb NIF A-
63876346. 
 
En concret, l’empresa DUET SPA & SPORTS S.L, amb NIF B62925128, titular 
actual de la totalitat d’accions de l’empresa DUET Esplugues S.A., expressa la 
seva intenció de transmetre-les a l’empresa SERVIOCIO CULTURA, DEPORTE 
Y RECREACIÓN S.L., amb NIF B15416845, que forma part del grup 
SERVIOCIO/BEONE. 
 
Consten a l’expedient els informes favorables emesos pell Director del Servei 
d’esports i equipaments i pel Secretari de la Corporació, en els quals es posa de 
manifest que la sol·licitud de transmissió formulada s’ajusta a les disposicions 
contingudes a la Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de 
concessió d’obres públiques, que va modificar el Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, afegint un nou títol V al llibre II de la Llei de 
contractes de les administracions publiques (articles 220 i següents” , regulador 
el Contracte de concessió d’obres publiques; també resulten d’aplicació els plecs 
de condicions econòmiques  administratives del contracte de concessió d’obres 
públiques, aprovat en el seu dia i que constitueix Llei del contracte; i en especial 
als articles 114 i 242.e) del Text refós de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques TRLCAP, en el redactat donat per la Llei 13/2003. 
 
Per la qual cosa, es proposa: 
 
Primer.- Autoritzar l’empresa DUET SPA & SPORTS S.L, amb NIF B62925128, 
titular de les accions que constitueixen el capital social de l’empresa DUET 
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ESPLUGUES S.A., amb NIF A-63876346, la transmissió de la totalitat de les 
accions indicades directament a l’empresa SERVIOCIO CULTURA, DEPORTE 
Y RECREACIÓN S.L., amb NIF B15416845. 
 
Segon.- L’empresa SERVIOCIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN S.L., 
amb NIF B15416845, una vegada hagi procedit a la formalització de l’adquisició 
de les accions quedarà subrogada en tots els drets i en totes les obligacions que 
corresponien a l’empresa transmitent de les accions. 
 
Tercer.- La transmissió d’accions s’ha de formalitzar en escriptura pública, en un 
termini no superior a tres mesos, comptats des de la notificació de l’acord 
d’autorització. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a les empreses interessades pel seu 
coneixement i efectes. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, és a dir catorze vots. Voten en contra els regidors i regidores 
Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero 
i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro 
Leiva, és a dir sis vots. S’hi absté el regidor Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir 
un vot. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

 
MOCIONS 

 
 

ACORD NÚMERO TRENTA-U.- MOCIÓ 13/20 DEL GRUP MUNICIPAL 
POPULAR PER TAL QUE ELS AJUNTAMENTS PUGUIN UTILITZAR ELS 
SEUS ROMANENTS I SUPERÀVITS MUNICIPALS PER FER FRONT A 
L’EMERGÈNCIA SOCIAL I ECONÒMICA A CAUSA DE LA PANDÈMIA DE LA 
COVID - 19.  
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
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La pandèmia de la Covid-19, a més de provocar la mort a Espanya de més de 
28.200 persones (més de 47.000 persones segons l’Institut Nacional 
d’Estadística) ha generat una crisi socioeconòmica de primera magnitud.  
 
Les dades de diferents fonts oficials que coneixem xifren la caiguda del PIB 
d’Espanya en més d’un 10% i un augment de l’atur que pot arribar a taxes 
superiors al 20%. Darrere d’aquestes grans xifres hi ha les persones, els nostres 
veïns, que han perdut la seva feina o han hagut de tancar un petit comerç.  
 
La crisi del coronavirus deixa una situació d’emergència social també a les 
nostres ciutats i municipis. Aquesta situació hem de afrontar-la amb l’esperança 
que, encara que la recuperació sigui lenta i plena de dificultats, finalment podrem 
superar-la.  
 
En aquest sentit, els Ajuntaments juguem un paper essencial en la recuperació 
socioeconòmica d’Espanya. Els municipis com institucions més properes als 
ciutadans són els primers que han d’atendre les demandes dels nostres veïns, 
la primera línia de batalla social contra la pandèmia.  
 
Els municipis estem destinant nombrosos recursos a lluitar contra el virus i a 
ajudar les persones que estan patint els seus efectes. L’esforç econòmic no és 
nou pels Ajuntaments: fruit d’aquest esforç l’Ajuntament d’Esplugues ha generat 
i disposem de romanent i superàvit.  
 
Els Ajuntaments espanyols van sumar el 2019 un superàvit de 3.800 milions 
d’euros, als quals cal afegir prop de 28.000 milions d’euros en romanents d’anys 
anteriors. Aquestes importants quantitats permetrien donar una resposta 
adequada a les necessitats que està generant aquesta crisi social i econòmica.  
 
Els Ajuntaments també serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi 
econòmica d’una forma més directa, en part per la impossibilitat de decidir on 
hem de destinar més recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi 
del 2008 que van limitar la capacitat autorganitzativa a nivell pressupostari de 
l’administració més propera als ciutadans.   
 
Pel que fa a aquesta disponibilitat de liquiditat, des del Partit Popular hem vingut 
reclamant des de l’inici de la crisi que el Govern d’Espanya permetés als 
Ajuntaments la utilització dels esmentats romanents i superàvits no només per 
atendre qüestions sanitàries i socials, sinó per també començar a executar plans 
d’ocupació que dinamitzin l’economia dels municipis. Sota el nostre punt de vista, 
els diners que els ciutadans han generat pel seu estalvi municipal dels últims 
anys ha de posar-se ara a disposició dels propis ciutadans.  
 
Davant aquesta reclamació l’Executiu només ha permès de moment als 
Ajuntaments, gastar un màxim de 20% del saldo bancari per pal·liar l’impacte de 
la pandèmia. Xifra de totes totes insuficient per donar una resposta adequada a 
una crisi d’aquesta dimensió. A més, i davant la falta de resposta de Govern de 
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l’Estat sobre a què es destinaria la resta, s’ha obert la possibilitat que el Govern 
de Pedro Sánchez vulgui disposar dels recursos dels comptes de les 
corporacions locals, que serien retornats una part en dos anys i la resta en 10 
més, cosa que sens dubte mantindria la manca d’autonomia municipal i fiscal 
dels ajuntaments establerta per la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 2012, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el seu dia. 
 
Des del Partit Popular d’Esplugues considerem fonamental sumar recursos 
municipals per aplicar mesures destinades a les famílies i persones més 
vulnerables, als aturats, als autònoms i a les PYMES. 
  
El Grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament d’Esplugues l’adopció 
dels següents 
  
ACORDS: 
  
PRIMER: Preservar l’autonomia dels ens locals, unint esforços per evitar que es 
lamini, per part del Govern d’Espanya, la capacitat dels ajuntaments de decidir 
el destí del superàvit acumulat per les corporacions locals. 
 
SEGON: Instar al Govern d’Espanya a que de manera urgent realitzi les 
modificacions legals necessàries per permetre als Ajuntaments la utilització de 
la totalitat dels seus romanents i superàvits per fer front a l’emergència social i 
econòmica que viuen a causa de la pandèmia de la Còvid-19.  
 
TERCER: Notificar el contingut íntegre de la present moció al Govern d’Espanya, 
a la Mesa del Congrés dels Diputats, i a la Mesa del Senat i a les entitats 
municipalistes. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
La moció s’aprova per unanimitat. 
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ACORD NÚMERO TRENTA-DOS.- MOCIÓ 14/20 DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESPLUGUES EN COMÚ PODEM EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE 
SALUT I PER A UN NOU PACTE NACIONAL DE SALUT DE CATALUNYA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
L’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha modificat completament 
el funcionament habitual dels centres d’atenció primària, també els de la nostra 
ciutat. Molts CAPs  van tancar per decisió unilateral del Departament de Salut i 
sense diàleg amb els governs locals, per aglutinar l’atenció primària en centres 
més espaiosos, les visites van passar a ser pràcticament totes telemàtiques i el 
personal dels centres de salut també s’han hagut de fer càrrec de l’assistència a 
les residències i de practicar els tests PCR a la població.  
 
Tot això, més enllà de la pressió assistencial, ha suposat un important trasbals 
en la feina diària dels professionals. 
 
La decisió de tancar el CAP de Lluís Millet no va ser compartida ni consultada. 
Es va actuar unilateralment i sense cap comunicació a l’Ajuntament. Cal tenir 
present que la ciutadania no afectada per la COVID-19 també té nombroses 
necessitats sanitàries de diferent tipologia, a les quals els centres de salut han 
de donar resposta. Moltes d’aquestes persones, especialment la gent més gran 
i més fràgil que es trobaven als seu domicilis, requerien de l’atenció dels serveis 
sanitaris més propers. 
 
A Catalunya, un 25 per cent del pressupost destinat a la sanitat va a parar a 
entitats privades, i tenim les pitjors xifres en llistes d’espera de tot l’Estat. Estem 
molt per sota de la mitjana europea respecte a inversió en sanitat, quant a 
nombre d’infermeres, (5,7 infermeres per cada 1000 habitants respecte les 8,5 
de mitjana de la UE), en nombre de llits, en nombre de llits d’UCI. Hem perdut 
més de 2000 treballadores i més de 1000 llits per les retallades aplicades des de 
2010. 
Catalunya, la Comunitat en la qual la inversió va caure ni més ni menys que el 
24% en una dècada, la major d’Espanya. Així ho indica Amnistia Internacional 
(AI) en un informe en què deixa clar que en la crisi de la Covid-19, 
l’infrafinançament de la sanitat ha passat factura. 
 
Hem vist com el Govern de la Generalitat va fixar per Decret el preu que 
pagarà per compensar la sanitat privada i concertada pel servei de malalts 
atesos per la Covid-19: 47,7 milions d’euros. 43.400 euros per cada pacient amb 
la Covid-19 que hagi fet ús d’una unitat de cures intensives a la sanitat privada i 
concertada, més del doble que en altres comunitats. 
 
A més, el Departament de Salut va externalitzar i adjudicar el rastreig dels 
contactes de coronavirus per un import de més de 17,6 milions d’euros a 
l’empresa “Ferroser Servicios Auxiliares”, empresa filial de Ferrovial.  
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Tenim la concepció que la Salut ha d’estar present en totes les polítiques, que 
l’emergència climàtica, la crisi social i econòmica que patim també afecta la 
nostra salut. Entenem que cal reorientar el sistema sanitari cap a la promoció de 
salut, la salut comunitària, la prevenció, la lluita contra la desigualtat i la promoció 
de les polítiques públiques saludables. 
 
A dia d’avui, més de 400 centres de salut continuen tancats, generant incertesa 
i inseguretat en els col·lectius vulnerables. A més el Departament de Salut 
disposa que tot el personal realitzi el període de vacances entre els mesos de 
juliol, agost perquè a la tardor tot el personal es trobi en actiu per a l’atenció 
del rebrot del coronavirus. Sense entrar en el debat sobre aquesta estratègia, 
que òbviament hauria de ser consensuada amb el personal i el món local, ens 
inquieta que la substitució del personal en període de vacances no cobreixi el 
total de l’assistència, i per aquesta raó no reobrin els centres, deixant la 
població desatesa o obligada a una mobilitat a altres centres que alhora 
podrien desbordar-se.  
 
Malgrat que els ajuntaments no disposem de competències pròpies sobre el 
sistema de salut, si que és obligació nostra vetllar per la qualitat, universalitat, 
gratuïtat i accessibilitat de l’assistència sanitària pública i perquè la nostra 
població no quedi en cap moment desatesa. 
 
Per tots aquests motius, el Grup d’Esplugues En Comú Podem proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Instar la Generalitat de Catalunya que garanteixi l’atenció sanitària continuada 
i l’assistència al municipi d’Esplugues de Llobregat. La recuperació, en la mesura 
del possible, de la presencialitat, ja que en l’atenció telefònica es perd gran part 
de la informació sobre el pacient i la seva situació personal. 
 
2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi la intensificació de 
l’atenció a aquelles persones que més ho necessiten, reforçant el treball amb les 
entitats socials dels barris. Els professionals de l’atenció primària tenen la 
responsabilitat i el deure de conèixer quines entitats i xarxes hi ha als barris on 
treballen i tenir un compromís amb els pacients que va més enllà de la malaltia. 
 
3. Instar el Govern de la Generalitat que presentin al Parlament en el termini d’un 
mes un pla per reforçar l’atenció primària, amb els increments de personal 
adients, tant per realitzar les tasques de rastreig i atenció a la pandèmia com per 
garantir l’atenció a totes les persones usuàries. 
 
4. Instar (Fem la proposta) a tots els grups municipals a donar suport a la llarga 
reivindicació de l’Ajuntament d’Esplugues i del moviment veïnal, de construir, per 
part de la Generalitat de Catalunya, el tercer CAP a Esplugues als terrenys de la 
zona d’estacionament situada entre els carrers Lleialtat i Enrique Tierno Galván 
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i la Ronda de Dalt. L’Ajuntament havia cedit aquests terrenys l’any 2010. Així 
mateix, cal que demanem la millora i adequació de l’edifici del CAP Lluís Millet.  
 
5. Comunicar aquests acords al CatSalut, a la Gerència de l’ICS, a la direcció 
del CAP de Lluís Millet, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a CCOO, UGT, Sindicat de Metges de 
Catalunya, a Marea Blanca de Catalunya, a les associacions de veïns de la ciutat 
i a les entitats municipalistes FMC i ACMC. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
La moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/820_video_200727.mp4?session=ff
808081711765910172dbe902dc018c 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint-i-
una hores i trenta set 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 
                                                               

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/820_video_200727.mp4?session=ff808081711765910172dbe902dc018c
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/820_video_200727.mp4?session=ff808081711765910172dbe902dc018c

