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AJUNTAMENT  PLE  12/21 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE NOVEMBRE  DE 2021 
 
A la casa consistorial d’Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores i dos minuts del dia 17 de novembre de 2021, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les 
tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels regidors i regidores 
Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia 
Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Ahmad-
Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos 
Sánchez Siles.   
 
Excusa la seva absència el regidor Sr. Sr. Diego Rodríguez Triano 
 
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/1221_video_211117.mp4?session=f
f8080817c829a7a017ca206cd69001e 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 25 
DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 
 
Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 
vers les Dones, refermem el nostre ferm compromís per erradicar la violència 
masclista i prioritzar les polítiques centrades en els drets de les dones, la meitat 
de la població. A Catalunya, 8 dones han estat assassinades aquest any (177 
des de 2003). A més, des del 2013, 57 menors han quedat orfes, i des de 2019, 
5 menors han estat assassinats per violència vicària. Les dades oficials només 
són la punta de l’iceberg. Darrere de la fredor de cada xifra i cada percentatge 
està la vida d’una dona.  

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1221_video_211117.mp4?session=ff8080817c829a7a017ca206cd69001e
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1221_video_211117.mp4?session=ff8080817c829a7a017ca206cd69001e
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Segons dades publicades a la darrera macroenquesta del 2019, el 41,4% de les 
dones enquestades a Catalunya han estat víctimes de violència masclista en 
l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida.  
 
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa, no pot 
permetre que la meitat de la població pateixi violència. 
 
En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha estructures que es 
resisteixen, com són les causes que generen tots els tipus, formes i àmbits de 
les violències masclistes. 
 
Hi ha formes que evolucionen i altres que sorgeixen o es reconeixen, com així 
ha succeït amb la reforma 17/2020 de 22 de desembre que modifica i amplia la 
llei 5/2008 del 24 d’abril, de dret de les dones a l’erradicació de les violències 
masclistes. 
 
Aquesta reforma introdueix noves formes de violència i nous àmbits com són: 
 
La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es 
defineix com aquella que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a 
una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i 
informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi 
la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre 
decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i 
les condicions en què es duu a terme.  
 
La violència de segon ordre que consisteix en la violència física o psicològica, 
les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones 
que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que 
impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en 
situació de violència masclista. 
 
La violència vicària que inclou qualsevol tipus de violència exercida contra les 
filles i els fills,  amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De manera 
que, a més de la violència directa que estan rebent aquestes filles i fills, en el 
context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, essent un 
atemptat contra la maternitat i la infància.  A més a més aquest tipus de violència 
vicaria no només es produeix a través dels fills i filles. També s’exerceix sobre 
qualsevol ésser estimat o fins i tot mitjançant els animals de companyia. 
 
La violència digital que està conformada per tots els actes de violència masclista 
i misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o 
totalment, amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, 
plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de 
missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets 
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de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics; reforcen 
estereotips masclistes; danyen la dignitat i la reputació; atempten contra la 
privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues econòmiques, i 
obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat d’expressió. 
 
I aquesta violència masclista digital és al mateix temps un tipus i també un nou 
àmbit, i lamentablement és urgent treballar-hi perquè en totes les seves formes 
gaudeix de gran impunitat. Segons diferents estudis com el realitzat per la revista 
Píkara Magazine de 2018 i el de l’organització d’Amnistia Internacional de 2017 
el 76% de les dones han canviat les seves conductes per por a patir 
ciberassetjament. El 26% decideix ignorar aquesta situació molt probablement 
perquè el sistema no està donant les respostes efectives que garanteixin la 
protecció i seguretat que necessiten les dones que pateixen aquestes violències 
digitals. La Fiscalia General de l’Estat  va alertar en la Memòria Anual 2019 sobre 
l’augment de la violència i els delictes de naturalesa sexual de nois menors d’edat 
a noies menors i ho va relacionar amb l’ús de la pornografia a través de les xarxes 
socials, i també alerta de l’augment del 55% de grooming (assetjament sexual a 
menors a Internet) respecte a l’any anterior i un 175% respecte a 2018. 
 
No podem oblidar que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu 
i sonoritat, esdevenen una forma de denúncia i visibilització de moltes formes de 
violència masclista. Cal potenciar les xarxes socials amb perspectiva feminista 
perquè esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins el 
patriarcat. 
 
També es reconeix la violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de 
les dones: la violència masclista que es produeix en espais de la vida pública i 
política, com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits 
polítics, als mitjans de comunicació o les xarxes socials. 
 
Disposem ara d’un instrument legal més per treballar contra la violència en 
l’àmbit institucional que són aquelles accions i omissions de les autoritats, el 
personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que 
tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques 
públiques i a l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei per a assegurar una 
vida lliure de violència masclista, d’acord amb els supòsits inclosos en la 
legislació sectorial aplicable. 
 
Per últim destacar l’impacte i la indignació que ens generen les violències 
sexuals, que ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui 25N, volem reiterar  tot 
el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar 
consentint que les dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per 
l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una 
societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atemptant al principi de 
llibertat individual. En aquest sentit la Llei 17/2020 recull per primer cop la 
definició de consentiment sexual, definint-lo com la voluntat expressa, 
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emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dona pas a 
l’exercici de pràctiques sexuals i l’avala. La prestació d’aquest consentiment s’ha 
de fer des de la llibertat, ha romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha 
consentiment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que 
directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la 
voluntat de la dona. 
 
Tot i avançar en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes 
queda un llarg camí en la conscienciació social de les mateixes, perquè dins el 
ventall de reaccions la negació i l’actitud defensiva continua sent la més habitual 
per part dels homes. Però avui volem emfatitzar totes aquelles accions, 
individuals i comunitàries, que són fonamentals en l’erradicació de les violències 
masclistes. Aquelles que constitueixen font de suport i resiliència per a les 
supervivents, aquelles que demostren compromís i implicació, aquelles que 
demostren coratge i ètica, que acompanyen des de l’autodeterminació i fan sentir 
a les supervivents que “no estan soles”, abans, durant i després  de  qualsevol  
agressió  masclista. 
 
Per tant, cal articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests 
tipus de violències masclistes ja existents però ara identificades i emparades per 
la llei 17/2020, i dotar-nos d’instruments efectius per a combatre-les. Com ara el 
Nou protocol marc d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que 
articularà els circuits des de la comissió més local fins a la Comissió nacional. 
 
Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de 
forma estructural, preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. 
Que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol dels espais i 
àmbits ha de ser l’eix de qualsevol societat democràtica i les institucions que la 
componen. 
 
En les mans de totes les persones que formem aquesta societat està la dignitat 
d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal 
activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes perquè de forma 
individual i col·lectiva assenyalin i s’allunyin de les conductes i actituds 
masclistes pròpies i dels seus iguals. Cal desobeir els mandats de la masculinitat 
més tradicional i dominant que es retroalimenta molt sovint a les xarxes i espais 
digitals, i en tots els àmbits de la societat, necessitem generar nous referents per 
construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, 
inclusives i cuidadores. 
 
Només així, teixint aliances i complicitats podem construir un teixit comunitari i 
una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les 
dones i col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura 
dels afectes i les cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en 
tots els àmbits de les nostres vides. 
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Com diu bell hooks “considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, per 
acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar és realitza des de la llibertat, la 
igualtat i el respecte. 
 
Per una vida lliure de violències masclistes! 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 
20 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LA INFÀNCIA. 
 
Des de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ens unim a UNICEF en la 
celebració del Dia Mundial de la Infància, un dia per recordar que encara tenim 
reptes pendents d’assolir als nostres pobles i ciutats perquè els drets de la 
infància siguin una realitat, en un Estat que ha ratificat la Convenció sobre els 
Drets de l’Infant ja fa més de 30 anys.  
 
Els nens, nenes i adolescents s’enfronten a múltiples desafiaments, com la 
pobresa, les desigualtats, la crisi climàtica i les conseqüències de la COVID-19. 
Aquests desafiaments comprometen el seu nivell de benestar avui, però també 
les oportunitats de desenvolupament i supervivència demà. 
 
Advoquem per una visió en què allò local i global vagin de la mà en la recerca de 
solucions. A una Aliança per assolir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, tal com proposa l’Agenda 2030 a què ens hem compromès com a 
país. A nivell local, amb la visió posada en el que succeeix al nostre municipi, el 
nostre entorn més proper, amb mesures per seguir avançant en el compliment 
dels drets d’una part significativa de la nostra ciutadania: els nens, nenes i 
adolescents. Allò global, apropant-nos i comprometent-nos amb els drets de la 
infància i l’adolescència arreu. Els infants i adolescents  -massa sovint invisibles 
per a l’opinió pública- estan patint situacions molt greus -guerres, sequeres, 
violència-, que han augmentat des de l’inici de la pandèmia. 
 
Per això ens comprometem a impulsar mesures encaminades a: 
 
1. Posar al centre de la nostra acció política els drets de nenes, nens i 
adolescents. 
I ho volem fer amb estratègies a llarg termini i recursos per aconseguir resultats 
tangibles, tenint en compte la infància i l’adolescència en totes les decisions 
preses per aquesta administració, tant en la resposta a les crisis com en la 
recuperació, en el marc dels principis rectors de la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant. Volem involucrar totes les àrees del govern local en la promoció dels 
drets de la infància i establir objectius i definir accions de forma coordinada en 
tots els àmbits de la corporació. 
 
2. Invertir en salut mental. 
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La COVID-19 ha contribuït al preocupant augment del malestar i els trastorns de 
salut mental entre nens, nenes i adolescents, per això destinarem els recursos 
al nostre abast per proporcionar més atenció a aquests problemes, especialment 
per a aquells i aquelles en situació més vulnerable. 
 
3. Garantir l’ús segur, responsable i crític de la tecnologia 
Després de la pandèmia i amb l’arribada de l’educació a distància, s’ha apreciat 
un augment exponencial de les competències digitals de nens, nenes i 
adolescents. Tenir més eines digitals i més accés a les xarxes socials els ofereix 
més oportunitats, però també suposa estar més exposats a alguns dels riscos en 
línia. Per això, des del nostre municipi ens comprometem a contribuir que tots 
els nens i nenes tinguin accés equitatiu als recursos tecnològics, a millorar les 
seves competències digitals, a promoure el desenvolupament d’un entorn 
protector en l’àmbit digital, i a la sensibilització i educació de tots els actors 
(famílies, centres educatius, Institucions i empreses), nenes, nens i adolescents 
per promoure l’ús segur i responsable de les Tecnologies per a la Relació, la 
Informació i la Comunicació (TRICS). 
 
4.  Avançar en una escolta real, activa i permanent de nens, nenes i adolescents.  
Si bé s’estan donant avenços en la participació de la infància i l’adolescència a 
l’àmbit local, enfortir els mecanismes d’escolta real, activa i permanent és 
fonamental perquè els nens, nenes i adolescents sentin que efectivament són 
ciutadans i ciutadanes actius i actives, que poden contribuir amb la seva visió i 
propostes i se’ls té en compte. El compromís que aquesta participació sigui 
transparent, protagònica, representativa, amigable, amb retiment de comptes, 
sensible a possibles riscos, ha de ser part intrínseca de la corporació local. 
 
5.  Abordar la crisi climàtica.  
El canvi climàtic és un dels desafiaments més grans als quals s’enfronta la 
humanitat, i els nens i nenes són els que pateixen més les seves conseqüències, 
i les hauran de patir més en el futur, de seguir amb la insuficient acció política. 
Tot i això, sovint no se senten escoltats ni se’ls permet col·laborar activament en 
la solució. Des de la nostra responsabilitat local, ens comprometem a col·laborar 
en les peticions principals d’UNICEF en aquest sentit: la reducció de les 
emissions de CO2, l’augment de la inversió en les mesures per reduir els 
impactes del canvi climàtic, el reverdiment de les nostres ciutats, l’impuls d’una 
mobilitat activa i sostenible, la promoció de l’educació ambiental, la inclusió dels 
nens, nenes i adolescents en la presa de decisions sobre el desafiament 
mediambiental als nostres municipis i garantir una recuperació verda de la 
COVID-19. 
 
Seguirem el camí que ens marca l’Agenda 2030, amb la infància al centre de la 
resposta a tots aquests reptes. Celebrem el dia internacional dels drets de la 
infància, amb aquests compromisos que ens obliguen a totes i a tots, pel futur de 
la nostra Esplugues. 
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ACORD NÚMERO TRES.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 
30 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LES CIUTATS EDUCADORES. 

  
“La Ciutat Educadora no deixa ningú enrere” 

 
En el decurs de les darreres dècades, les desigualtats han augmentat en molts 
espais urbans del món globalitzat. El creixement econòmic i el desenvolupament 
social s’han distribuït de manera desigual i han generat processos creixents de 
fragmentació i segmentació urbana. Aquesta fragmentació, que caracteritza les 
ciutats del segle XXI, té múltiples dimensions: territorial, social, econòmica, 
política, cultural, relacional, digital, generacional i de gènere, i s’expressa de 
formes diverses en les diferents ciutats i municipis del món. La pandèmia de la 
COVID-19, no ha fet sinó que accentuar les desigualtats preexistents i afegir 
noves barreres i obstacles a l’equitat. 
 
Tot això, genera un accés desigual per part de la població al gaudi dels béns 
urbans i de l’espai públic, i a l’adquisició del coneixement i de les competències 
necessàries per a la inclusió social, educativa i laboral. Davant el repte que 
presenten aquestes noves i velles formes d’exclusió social, l’educació s’erigeix 
en un dels pilars fonamentals per al desenvolupament d’estratègies que 
afavoreixin la inclusió i evitin la segregació social. L’educació es perfila  també 
com un procés amb capacitat per promoure canvis culturals que contribueixin a 
de-construir estereotips que provoquen el rebuig i l’estigmatització de 
determinats col·lectius i persones i a combatre críticament les desigualtats, i les 
relacions de dominació que les produeixen. 
 
Convençudes del potencial transformador de l’educació, les Ciutats Educadores 
posem en marxa polítiques proactives i preventives per afavorir la inclusió, 
l’equitat i fem propostes concretes per incidir en les causes de l’exclusió. A la 
vegada, per la nostra posició estratègica de proximitat i pel coneixement que 
tenim de les necessitats de la comunitat, som actors clau a l’hora d’identificar i 
revisar críticament aquells espais i contextos que generen desigualtat i abandó. 
En el marc de la pandèmia, les Ciutats Educadores hem actuat amb flexibilitat, 
creativitat i assertivitat, per respondre a les necessitats socials i educatives que 
han anat emergint, posant especial atenció en la població en situació de més 
vulnerabilitat.  
 
Per tot això, el lema escollit per a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat 
Educadora d’enguany és "la Ciutat Educadora no deixa ningú enrere" i 
adquirim els compromisos següents: 
 
Les Ciutats Educadores ens comprometem a treballar per articular respostes 
multidimensionals innovadores, que permetin desenvolupar les competències 
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personals i socials del conjunt de la ciutadania, sense exclusions. Això ho fem 
mobilitzant tots els departaments municipals i recursos ciutadans, creant 
aliances amb la societat civil, impulsant procediments participatius i de 
deliberació i oferint oportunitats formatives, al llarg de la vida, amb especial 
atenció als col·lectius amb més risc d’exclusió social. 
 
Les Ciutats Educadores apostem per la millora de la qualitat del sistema 
educatiu, per la lluita contra l’abandonament escolar, per la coeducació i per l’èxit 
educatiu del conjunt de la ciutadania, ja que l’escola juga un paper central en la 
reducció de les desigualtats. Una escola que contínuament ha de reinventar-se 
per poder donar resposta als nous reptes. De la mateixa manera, incorporem les 
cures com una estratègia fonamental per garantir que totes les persones 
compten amb els suports necessaris per a desenvolupar-se amb plenitud i 
dignitat, al llarg de les diferents etapes de la vida. 
 
Amb això, les Ciutats Educadores aspirem a crear un municipi lliure de 
segregacions i barreres físiques i mentals, accessible i interconnectat per a tota 
la ciutadania, i a crear espais de convivència en què puguin interactuar persones 
molt diverses. 
 
Esplugues de Llobregat se suma a la celebració del Dia Internacional de la 
Ciutat Educadora i ens comprometem decididament a "No deixar ningú 
enrere". 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 
11/21 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 
D’OCTUBRE DE 2021.  
 
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 20 d’octubre 
de 2021, és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 110 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
es 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/1221_video_211117.mp4?session=f
f8080817c829a7a017ca206cd69001e 
 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1221_video_211117.mp4?session=ff8080817c829a7a017ca206cd69001e
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1221_video_211117.mp4?session=ff8080817c829a7a017ca206cd69001e
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El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ AL SECTOR AFECTAT PEL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES 
ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ DE FECSA, PEL QUE FA A LA REGULACIÓ 
DE LA ZONA 101, DELS SISTEMES SITUATS EN EL SEU ENTORN I LES 
OBRES EXTRASECTORIALS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Expedient: 2021/3778/2248 
Assumpte: aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al 
Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA, pel que 
fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres 
extrasectorials. 
 
PRIMER.- Vist el document de la Modificació puntual del Pla general metropolità 
al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de 
FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu 
entorn i les obres extrasectorials. 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable emès pel Director del Servei 
d’Urbanisme, que parcialment transcrit, estableix el següent: 
 
“(...) En l’acord d’aprovació inicial del document, el Ple de l’Ajuntament va incloure les 
següents prescripcions: 
 
1) D’acord amb la memòria del document, l’articulat normatiu del mateix ha d’establir 

la necessitat que, malgrat permetre la divisió de la subzona 101-1 en dues 
parcel·les, el projecte constructiu mantingui una única unitat compositiva i una 
coherència arquitectònica entre els dos volums a edificar i, per tant, es determini 
que les dues torres a construir siguin de la mateixa factura i de caràcter molt similar 
(el que es coneix coma edificacions “bessones” en quant a materials, tipologia de 
façana, colors, etc.), tot i que puguin presentar petites diferències en funció, 
sobretot, dels seus possibles usos diferents. 
 

2) Pel que fa als aparcaments, en el cas de la parcel.la 101-1 i, per tal de reduir 
l’impacte dels accessos sobre la façana dels edificis i la zona verda de l’entorn, 
s’haurà de construir mitjançant un únic projecte i en una única unitat constructiva i 
funcional. 
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3) Pel que fa als usos de la parcel.la 101-2b, de propietat municipal, s’haurà de 

modificar la normativa, per tal d’admetre, com en la resta de parcel·les privades, 
usos residencials. 

 
En data 21/5/2021 s’ha rebut informe favorable (amb prescripcions)  de la Demarcació 
de Carreteres de l’Estat a Catalunya. De manera resumida, les prescripcions d’aquest 
informe fan referència a la necessitat de grafiar les zones de domini públic, servituds i 
afeccions en relació a les carreteres estatals en els instruments de planejament que 
desenvolupin la Modificació que ara s’informa i la necessitat de recavar autorització de 
la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya abans d’iniciar qualsevol obra que 
quedi dins de les zones de protecció de les esmentades carreteres de titularitat de 
l’Estat. L’informe també recorda les condicions a acomplir en relació a les activitats a 
desenvolupar al voltant de les carreteres estatals, sobre la publicitat visible sobre 
aquestes carreteres, l’impacte acústic, la il·luminació pública i els possibles tancaments 
en la zona de servitud. 
 
En data 12/7/2021 s’ha rebut informe favorable de la Direcció General d’Aviació Civil 
de la Secretaria General de Transports i Mobilitat del “Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana” . Aquest informe determina que el terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat no conté cap zona de servei aeroportuari de cap aeroport 
d’interès general, ni en la seva totalitat ni en part i tampoc afecta als espais subjectes 
a servituds aeronàutiques de les instal·lacions civils.  
 
Per registre d’entrada del dia 21/10/2021 (núm. 2021/22489-E), el Sr. Abel Porcar, en 
representació de Batlle i Roig Arquitectes SLP, presenta a aquest Ajuntament nova 
versió del document de Modificació puntual del PGM al Sector afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA pel que fa a la regulació de la zona 
101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres extrasectorials, redactat per 
l’equip Batlle i Roig, Arquitectes SLP per tal que es tramiti adequadament i s’aprovi 
provisionalment. 
 
El document presentat en data 21/10/2021 té per objectiu incorporar les prescripcions 
de l’aprovació inicial i dels respectius informes sectorials i, a la vegada, actualitzar, en 
el mateix sentit, la memòria i les normes urbanístiques del document.  
 
El contingut del document és, això no obstant, sensiblement el mateix que el de la seva 
aprovació inicial, tret de les prescripcions abans esmentades. 
 
Es recullen, a continuació, les principals característiques del document: 

 
1. Àmbit d’Actuació. Planejament vigent  
 
L’àmbit de la present Modificació de PGM es composa, per una banda,  de la subzona 
101-1 del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA que limita a Nord amb l’Av. d’Ahrensburg, a Est, a Sud i a Oest amb l’espai 
lliure públic situat a la mateixa illa (finca cadastral número 4717202DF2841N0001QZ); 
i, per altra banda,  de la subzona 101-2 del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA que limita a Nord amb el Carrer de Juan de 
la Cierva mitjançant un espai lliure públic, parcel.la 6b-12 del sector, a Est amb el carrer 
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del casal de Sant Jordi i amb la plaça cívica central del sector, a Sud amb el sistema 
d’equipaments, la mateixa plaça cívica i l’Av. d’Ahrensburg i a Oest amb l’Av. Jacint 
Esteva Fontanet. També forma part de l’àmbit del document la peça de sistema 
d’equipaments situat a la cantonada de l’Av. Ahrensburg amb el carrer del Casal de 
Sant Jordi (la subzona 101-2 i l’equipament es corresponen amb la finca cadastral 
número 4618002DF2841N0001YZ) i l’espai lliure públic, parcel.la 6b-11 del sector 
denominada al llarg del document com a “plaça cívica”, situada al nord de l’Av. 
d’Ahrensburg, entre el sistema d’equipaments i la subzona 101-2 (finca cadastral 
número 4618003DF2841N0001GZ) i l’espai lliure públic situat al sud de l’Av. 
Ahrensburg (finca cadastral número 4717201DF2841N0001GZ), parcel.la 6b-10 del 
sector. 
 
És important assenyalar que, en aquest moment i d’acord amb el planejament vigent, 
les parcel·les cadastrals número 4717202DF2841N0001QZ i 
4618002DF2841N0001YZ, corresponents a les qualificacions 101-1, 101-2 i 7b 
constitueixen una única parcel·la registral. 
 
D’acord amb l’anterior descripció, la modificació afectarà un total de 26.798 m2, amb 
el següent detall de  superfícies: 
 

• 2.430,00  m2 i  11.311,36 m2 de superfície respectivament, subzones 101-1 i 
101-2  

• 7.113,00 m2 de l’espai lliure públic situat al sud de l’Av. Ahrensburg, parcel.la 
6b-10 del sector,  

• 2.935,00 m2 de l’anomenada Plaça Cívica, parcel.la 6b-11 del sector, situada 
al nord de l’avinguda Ahrensburg 

• 3.008,64 m2 de l’equipament públic situat a la cantonada de l’Av. Ahrensburg 
amb el carrer del Casal de Sant Jordi.  

 
La modificació també inclou la nova definició de les obres extrasectorials núm. 3 
(Passeig per a vianants i bicicletes entre Finestrelles sud i l’av. Diagonal), núm. 6 (Pas 
soterrat per a vehicles de l’Av. Diagonal cap a Finestrelles), núm. 8 (Pas soterrat plaça 
Josep Català) i núm. 10 (Punt de conversió situat a la zona 4 de l’àmbit nord) definides 
a la Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector afectat pel soterrament 
de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa d’Esplugues de Llobregat, 
aprovada definitivament en data 20 de juliol de 2004. 
 
L’àmbit de la present Modificació es troba grafiat en la documentació gràfica integrant 
de la mateixa. Tot i això, a continuació, s’adjunta un esquema de l’àmbit i de les 
anomenades “Obres d’urbanització extrasectorials” incloses en el document. 
(imatge) 
 
Pel que fa al Planejament vigent, en l’àmbit objecte del document, és el següent: 

 
• Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de l’Entitat Metropolitana de 

Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, concretat per la seva transcripció refosa 
a escala 1/2000 definitivament aprovada el 11/03/1983.  

 
• Text Refós de la Modificació Puntual del PGM en el sector del Terme Municipal 

d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
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d’Alta Tensió de FECSA, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat el 
20 de juliol de 2004.  

 
• Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de les 

línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA  a Esplugues de Llobregat, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya el 17 de novembre  de 2004. 

 
• Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 

del Pla General Metropolità en el sector d’esplugues de Llobregat afectat pel 
soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA, aprovada 
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 14 
d’abril de 2010. 

 
• Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions urbanístiques 

del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector Afectat pel Soterrament de 
les línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió de FECSA  a Esplugues de Llobregat, 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
la Generalitat de Catalunya el 13 de maig de 2010. 

 
• Per últim, el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 3 de juny de 2014, va 

aprovar definitivament la “Modificació puntual del Pla General Metropolità al 
sector del Parc dels Torrents i sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, d’Esplugues de Llobregat”, que inclou 
la finca 101-2 i l’espai lliure públic que envolta i crea un nou equipament, 
estableix petits canvis de configuració de les finques i determina la tramitació 
d’un Pla de Millora Urbana per a ordenar aquesta finca. 
 

2. Objecte del document. Descripció de la proposta. 
 

El document presentat té per objectiu, bàsicament, la reordenació de l’àmbit de 
referència amb una proposta  més adequada a les preexistències,  tenint com a 
principal finalitat la millora de la qualitat i definició de les zones verdes contingudes en 
la ordenació original del sector, concretar la rasant de la plaça cívica situada en el 
centre d’aquesta zona 101, per tal de fer-la més accessible des dels carrers i zones 
habitades adjacents,  millorar la relació d’aquesta plaça amb l’entorn, aconseguir un 
corredor verd que connecti els espais lliures del sector amb Collserola i la configuració 
d’altres aspectes de l’ordenació de les edificacions i dels espais lliures públics i privats 
que configuren la ordenació del sector. La Modificació de PGM pretén també actualitzar 
les obres d’urbanització de caràcter extrasectorial d’acord amb la situació actual i 
l’estudi de mobilitat. 
 
En concret, la proposta d’ordenació preveu els següents aspectes: 
 

• Dividir  la  subzona  101-2,  i  establir  uns  criteris  de  parcel·lació  d’aquesta 
subzona per tal de poder segregar la finca de propietat municipal. 
 

• Concretar  la  configuració  dels  espais  lliures  públics  i  privats  en  relació  al 
corredor verd av. Diagonal – Collserola. 
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• Actualitzar les obres d’urbanització  extrasectorials 3, 6, 8 i 10. 
 

• Ajustar alguns dels paràmetres urbanístics de l’àmbit, amb les determinacions 
pròpies d’un Pla de Millora Urbana. 

 
• Actualitzar les obligacions de la Junta de Compensació. 

 
Aquesta modificació, tal com es deriva de l’anterior explicació, no implica cap augment 
del sostre, únicament comporta una concreció d’alguns aspectes dels documents de 
planejament anteriors i l’ordenació detallada de les edificacions. 
 
Així mateix, és important assenyalar que el present  document té la vocació d’incorporar 
exclusivament les modificacions estrictament necessàries per tal de donar una millor 
solució urbanística a les parcel·les de referència, sense alterar aquelles previsions dels 
instruments modificats que resulten ja adients per assolir els objectius fixats. 
 
A continuació, es desenvolupen els aspectes que pretén modificar el document 
analitzat: 
 
1. En relació amb la possibilitat de parcel·lar les subzones 

 
La zona 101 està dividida en dues subzones, al sud de l’avinguda Ahrensburg, la 101-
1 i al nord, la 101-2. Ambdues subzones conformen registralment una parcel·la única 
de la qual l’Ajuntament d’Esplugues n’és propietari d’una part en proindivís. D’altra 
banda, la subzona 101-2 quedarà dividida pel nou espai lliure privat d’ús públic que 
actuarà de corredor. Arrel d’això i donat que, dins la mateixa illa hi ha un sòl qualificat 
d’equipament públic que pot formar un conjunt de titularitat municipal, es considera 
convenient dividir la subzona 101-2 en dues subzones que podran constituir diferents 
unitats de projecte, una de privada, la futura subzona 101-2a, i una altra de titularitat 
municipal, la futura subzona 101-2b. Aquesta última es podrà desenvolupar 
conjuntament amb el sòl qualificat d’equipament. 
 
El document dona també la possibilitat de parcel·lar la subzona 101-2a i constituir dues 
unitats de projecte independents. 
 
El document també permet parcel·lar la subzona 101-1 en dues unitats, tot i 
determinant que, en qualsevol cas, caldrà que el projecte mantingui una única unitat 
compositiva i una coherència arquitectònica entre els dos volums. 
 
(imatge) 

 
2. En relació a la  configuració  dels  espais  lliures  públics  i  privats  en  relació  al 

corredor verd av. Diagonal – Collserola. 
 
Es proposa que la denominada plaça cívica de la zona 101 estigui situada al nivell 
actual de l’avinguda Ahrensburg (cota + 116 m.)  i no a una cota superior, i des 
d’aquesta i a través dels espais lliures, aconseguir un corredor verd que, a través dels 
espais lliures públics situats al carrer de Joan de la Cierva i per sobre d’aquest, 
connectin amb el Parc de Collserola, tal com es pot veure en l’esquema que s’adjunta 
a continuació:  
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(imatge) 
 
Aquesta determinació normativa també permetrà que l’anomenada Plaça Cívica tingui 
una millor relació i accessibilitat des de les zones habitades del barri, a l’est i al nord 
del sector. 

 
3 . En relació amb la definició de les obres d’urbanització de caràcter extrasectorial: 
El canvi de paradigma de la mobilitat que s’ha produït en els últims anys ha portat a 
donar prioritat als desplaçaments de vianants i de bicicletes i, en l’entorn que ens 
ocupa, ha portat a diferents administracions, l’Ajuntament d’Esplugues, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona a construir un carril ciclable que no 
estava previst inicialment i que uneix Barcelona, des del lateral nord de l’avinguda 
Diagonal amb l’avinguda de Jacint Esteva i Fontanet, d’Esplugues de Llobregat.  
 
Aquest carril ciclable ha fet ús d’un pas soterrat que va construir la Junta de 
Compensació del sector, com a obra extrasectorial núm. 6 prevista a la MdPGM 2004. 
Inicialment el pas soterrat era per l’ús de vehicles però s’ha utilitzat per a vianants i 
bicicletes. 
 
Aquest nou carril ciclable té continuïtat a la via ciclable de l’avinguda dels Països 
Catalans i per tant motiva també uns canvis en les obres especials extrasectorials núm. 
8 i 3 situades en la plaça de Elisabeth Eidenbenz (abans plaça de Josep Català)  en 
l’àmbit sud del sector.  
 
Aquests canvis són els següents: 
 

• L’obra especial extrasectorial núm. 8 prevista a la MdPGM 2004 s’ha d’executar 
d’acord amb els nous criteris de l’estudi de mobilitat actualitzat per l’empresa 
INDRA en data desembre de 2020, cosa que farà innecessària la infraestructura 
soterrada prevista a la cruïlla de l’avinguda dels Països Catalans amb els carrers 
de Sant Mateu i David Carreras i Trias (Plaça de Elisabeth Eidenbenz, 
anteriorment plaça de Josep Català i Soler). Igualment i, en coherència amb 
aquest canvi, es realitzarà en aquest mateix àmbit l’alternativa 1a de l’estudi de 
mobilitat i es modificarà la urbanització del carrer de Sant Mateu, augmentant la 
seva capacitat de circulació (doble carril). 
 

• El carril ciclable executat i situat al nord de la Diagonal i de la B-23 és actualment 
suficient pel trànsit de vianants i bicicletes i permet que, mentre no s’executi la 
remodelació del nus amb la Ronda de Dalt, no s’executi el passeig sud de 
vianants i bicicletes que connecta amb la vorera sud de la Diagonal  (obra 
especial d’urbanització extrasectorial núm. 3) que, hores d’ara, és una actuació 
inviable per la gran dificultat topogràfica i l’afectació dels terrenys de la 
Universitat de Barcelona.  Es suprimeix, per tant, l’obligació de construir aquesta 
obra extrasectorial núm. 3. 
 

• L’obra extrasectorial núm. 6, que ja està construïda, es destina a circulació de 
vianants i bicicletes, enlloc del trànsit rodat previst per l’anterior planejament. 
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• Es dona per complerta i finalitzada l’adequació paisatgística del punt de 
conversió situat a la zona 4 de l’àmbit nord, a l’obra extrasectorial núm. 10. 
 
A continuació s’adjunta un esquema de les esmentades obres especials 
extrasectorials per facilitar la lectura i comprensió dels canvis proposats: 
 
(imatge) 
 

4 . Pel que fa a la regulació d’alguns paràmetres urbanístics de l’àmbit: 
 
En el Pla Parcial de 2004, els usos admesos inclouen l’ús hoteler per tota la zona 101, 
és a dir pels 90.000 m2  de sostre. En les posteriors modificacions de planejament, la 
zona 101 s’ha dividit en dues subzones i actualment, el planejament aplicable a 
cadascuna d’elles no és exactament el mateix, pel que fa als usos. 

 
• El planejament vigent per a la subzona 101-1 és la MdPP de 2010 que admet 

l’ús hoteler pels 41.900 m2 de sostre. 
 

• El planejament vigent per a la subzona 101-2 és la MdPGM de 2014 que no 
inclou l’ús hoteler pels seus 43.615,79 m2 de sostre. 

 
En aquest context, el document presentat estableix que a les subzones 101-1 i 101-2a 
l’ús residencial estarà limitat a un màxim del 35% de sostre assignat per al conjunt de 
les dues subzones, és a dir, a un màxim de 29.930’53 m2 de sostre, superfície molt 
inferior als 41.900 m2 actualment admesos. Addicionalment, un 5% del sostre del 
conjunt de les dues subzones es podrà destinar a usos complementaris de l’ús 
residencial.  
 
No obstant l’anterior, en cas que part de l’aprofitament residencial es concretés en la 
subzona 101-1, el sostre màxim residencial en aquesta subzona podrà incrementar-se 
en un 10% del sostre total de la mateixa, de tal manera que el sostre màxim destinat a 
residencial d’ambdues subzones quedi distribuït com segueix: 
 

• 45% de 41.900 m2 de la subzona 101-1  =     18.855’00 m2 
• 35% de 37.100 m2 de la subzona 101-2a  =    12.985’00 m2 
• 35% de 6.515’79 m2 de la subzona 101-2b  =   2.280’53 m2 

_______________________________________________ 
                                                              Total = 34.120’53 m2. 
 

Aquest 45% de sostre residencial de la subzona 101-1 s’assignaria a una de les torres 
previstes i així, amb el 5% de complementaris de l’ús residencial, permetrien completar 
el sostre de la mateixa, fent viable tècnica i econòmicament el projecte. 

 
Cal entendre, per tant, que els estàndards de reserves de dotacions i zones verdes 
establertes pel planejament vigent ja cobreix, amb escreix, les determinades pel sostre 
potencial de caràcter residencial, ja que, en qualsevol cas, aquest sostre, amb la 
modificació que es proposa serà més baix que l’actual i representa una disminució 
respecte el sostre potencial de caràcter residencial actual. 
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Finalment, el document presentat proposa una sèrie de precisions normatives pel que 
fa a la ordenació del conjunt, amb l’objectiu de crear un conjunt d’espais públics de 
qualitat: 
 

• Es mantenen les alçades absolutes previstes per les diferents edificacions a 
construir en el sector i s’ajusta, però  la seva alçada relativa, ja que, al modificar 
la rasant de la Plaça Cívica a la cota + 116’0 m. i situar-la 6 m. per sota de 
l’anterior cota relativa, cal re-definir les alçades de la subzona 101-1 en 98 m. i 
les de la zona 101-2 en 34 m. 
 

• Per tal de garantir i millorar les dimensions de la Plaça Cívica i del corredor verd, 
els espais lliures privats d’ús públic de la subzona 101-2 es localitzaran 
preferentment en continuïtat amb aquestes zones verdes, determinant una 
amplada mínima de 30 m. de corredor en l’eix nord-sud i de una amplada 
mínima de 20 m. en la connexió amb l’Avinguda Jacint Esteve i Fontanet.. 

 
• El document estableix altres paràmetres de menor importància amb les 

determinacions pròpies d’Un Pla de Millora Urbana (determinació del concepte 
de planta baixa, usos de soterrani, definició de porxos i elements sortints, 
cobertes, etc.), per tal d’evitar la tramitació d’aquesta figura de planejament 
derivat. 

 
Com ja s’ha indicat anteriorment, aquestes modificacions no suposen increment de 
sostre, ni reducció dels sòls previstos per a zones verdes o equipaments, ni 
transformació global dels usos previstos.  
 
Amb tot el que s’exposa anteriorment, es justifica la necessitat, oportunitat i 
conveniència de l’actuació urbanística proposada, tot identificant els interessos públics 
i privats concurrents, d’acord amb allò que exigeix a l’efecte l’article 97 del TRLU. 
 
A continuació i, a manera de resum, s’adjunten els quadres de dades de les subzones 
de sòl privat, tant pel que fa a la ordenació vigent com a la proposada:  
 
Ordenació vigent: MdPP de 2010 i MdPGM de 2014. 
 

Zonificació Superfície m2 Ús Sostre m2 

 
 

101-1 

 
 

2.430,00 

 
Oficines, hoteler i complementaris en 
PB (restauració i comercial en PB). 

 
 

41.900,00 
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101-2 

 
 
 
 

11.311,36 

 
 

Oficines i complementaris en PB 
(restauració i comercial en PB) i 

industrials de 1ª, 2ª i 3ª categoria, 
complementaris de l’ús comercial de 

la zona  101-2. 

 
 
 
 

43.615,79 

 
 
Ordenació Proposada: 
 

 
Zonificació 

 
Superfície m2 

 
Ús 

 
Sostre m2 

 
 
 
 

101-1 

 
 
 
 

2.430,00 

 
Oficines i complementaris 

(restauració i comercial en PB) 
Residencial en el 45% del sostre 
+ 5% del sostre complementari 

del residencial 

 
 
 
 

41.900,00 

 
 
 
 
 

101-2a 

 
 
 
 
 

8.853,15 

 
 

Oficines i complementaris 
(restauració i comercial en PB i 

industrials de 1ª, 2ª i 3ª categoria, 
complementaris de l’ús comercial) 

 
Residencial en el 35% del sostre 
+ 5% del sostre complementari 

del residencial 

 
 
 
 
 

37.100,00 

 
 

101-2b 

 
 

2.458,21 

 
Oficines i complementaris 

(restauració i comercial en PB i 
industrials de 1ª, 2ª i 3ª categoria, 
complementaris de l’ús comercial) 

 
 

6.515,79 

 
El sostre edificable en les parcel·les que integren l’objecte de la present modificació es 
manté inalterat respecte d’allò establert al planejament vigent. A més, el sostre 
residencial (hoteler-residència d’estudiants) previst és menor que el que preveu el 
planejament vigent i, per tant, no és necessari cap increment de cessions de sistemes. 
 
Tanmateix, és important assenyalar que la Modificació que ara s’aprova preveu un 
augment de superfície d’espais lliures de 995 m2 en relació al planejament vigent. 
Aquesta superfície, sumada a l’actualment existent en l’àmbit (198.581 m2) dona un total 
de 199.576 m2, molt superior als requerits en la MdPGM de 2004 (190.631 m2), de 
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manera que, inclús en el cas de considerar que el sostre residencial és fruit de la 
transformació d’altres usos, la diferència de sòls de sistemes és superior als estàndards 
que caldria reservar en l’actualitat (5.118 m2). 
 
Pel que fa a les prescripcions establertes en l’aprovació inicial i en els informes 
sectorials, cal fer constar el següent: 
 

1) Pel que fa a la necessitat que, malgrat permetre la divisió de la subzona 101-1 
en dues parcel·les, el projecte constructiu mantingui una única unitat 
compositiva i una coherència arquitectònica entre els dos volums a edificar i, 
per tant, es determini que les dues torres a construir siguin de la mateixa factura 
i de caràcter molt similar (el que es coneix coma edificacions “bessones” en 
quant a materials, tipologia de façana, colors, etc.), tot i que puguin presentar 
petites diferències en funció, sobretot, dels seus possibles usos diferents, s’ha 
recollit així en la normativa del document (article 11.4). 

 
2) Pel que fa a la necessitat de reduir l’impacte dels accessos sobre la façana dels 

edificis i la zona verda de l’entorn, s’ha establert normativa la necessitat de 
construir mitjançant un únic projecte i en una única unitat constructiva i funcional 
els aparcaments, en el cas de la parcel.la 101-1 (article 11.4)  

 
3) Pel que fa als usos de la parcel.la 101-2b, de propietat municipal, s’ha  modificat 

la normativa, per tal d’admetre, com en la resta de parcel·les privades, usos 
residencials. 

 
4) Pel que fa a la necessitat de grafiar les zones de protecció de les carreteres 

estatals (B-23), s’ha recollit aquest extrem en els plànol del document. 
Igualment, s’han recollit en les NN.UU. del document les limitacions d’aquestes 
zones de protecció i del seu entorn. (article 12). 

 
Igualment, d’ofici i per millorar la pròpia coherència del document, s’han 
incorporat els següents canvis: 
 
1) S’han qualificat d’espais lliures públics la connexió entre la plaça cívica i la 

zona verda del carrer Juan de la Cierva i el pas en la cantonada de l’Av. 
Jacint Esteve i Fontanet i el carrer Juan de la Cierva. Ambdós formaven part 
de la subzona 101-2a com a espais lliures privats d’ús públic i, d’aquesta 
manera, s’augmenten les dotacions d’espais lliures públics. 
 

2) S’ha afegit normativament la possibilitat de destinar l’equipament públic de 
3.008’64 m2 a qualsevol dels tipus d’equipament comunitari establerts en la 
normativa metropolitana (article 212 de les NN.UU.), tot i que estableix coma 
prioritaris els complementaris i compatibles amb els usos propis del Parc 
empresarial o bé amb els del Centre sanitari Sant Joan de Déu, molt proper 
a l’àmbit de la MdPGM. 

 
3) S’ha completat l’apartat d’avaluació econòmica amb una estimació del 

balanç de les càrregues urbanístiques de planejament que s’han modificat 
(obres d’urbanització extrasectorials). És important assenyalar que, en 
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definitiva, l’import de les obres extrasectorials que està previst que 
s’executin és superior a l’import de les obres que està previst no executar. 

 
4) S’han ajustat els articles 14 i 15 de les NN.UU. a les determinacions sobre 

cessions i urbanització del Conveni signat en data 17 de març de 2021 i que 
estableix, bàsicament, que correspon als propietaris del sòl executar i 
sufragar el cost de les obres d’urbanització que requereix l’execució del 
planejament, amb un total de 278.447’30 m2 destinats a Sistemes (Vials, 
espais lliures i reserves de protecció). 

 
 

3. Justificació de l’interès públic. 
 

Des del punt de vista de l’interès públic, la Modificació es justifica sobradament, ja que 
resulta una adaptació del planejament a la realitat del desenvolupament de la ciutat 
d’Esplugues i d’acord amb la filosofia del PGM, permetent completar la trama urbana 
del sector nord-est de la ciutat, millorant la xarxa d’espais lliures de la població amb la 
re-definició del nivell i característiques de l’anomenada Plaça Cívica i dels “corredors” 
entre aquesta amb la Diagonal i el Parc de Collserola (eix nord – sud) i amb l’Avinguda 
Jacint Esteve i Fontanet (eix est-oest). 

 
 
4. Informe Mediambiental.  
 
La present Modificació de PGM no està sotmesa a avaluació ambiental, ja que no 
concorren cap de les circumstàncies previstes a l’article 7 de la Llei 6/2009 de 28 d’abril 
d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes. Les modificacions proposades no 
plantegen canvis substancials de les estratègies ni les directrius dels plans i programes 
que puguin afectar el medi ambient, ni constitueixen una modificació en la classificació 
del sòl.  
 
En qualsevol cas, l’impacte de la modificació proposada en el medi ambient serà 
positiva perquè la normativa proposada augmenta la reserva d’espai destinat a 
corredor verd Diagonal – Collserola mitjançant espais lliures públics que complementen 
els espais lliures públics ja existents.  
 
Cal tenir en compte que la Modificació es desenvolupa en un entorn fortament 
antropitzats, i que els canvis proposats, respecte el planejament vigent, són, en aquest 
sentit favorables. 
 
Actualment el terreny no té elements significatius pel medi ambient, únicament una 
vegetació que ha anat creixent de manera espontània i la major part de l’àmbit s’utilitza 
com a aparcament de forma desordenada. 
 
 

5. Estudi d’Avaluació de la Mobilitat  Generada 
 

El document presentat no inclou nova classificació del sòl urbà ni urbanitzable, no 
augmenta el sostre respecte el planejament vigent i no augmenta tampoc la densitat 
prevista pel PGM en aquest sector, per la qual cosa es considera que no es necessari 
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que s’acompanyi de un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, d’acord amb el 
decret 344/2006 de 19 de setembre, de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada. 

 
6. Memòria Social 
 
Els objectius d’aquesta modificació del PGM no inclouen la producció d’habitatges 
protegits ni reserves de sòl a que fa referència l’article 34.3 del Decret legislatiu 1/2010 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, atès que no 
augmenta el sostre previst al planejament vigent. Per aquest motiu, no és necessària 
la memòria social establerta a l’article 59.1h, de l’esmentat text legal. 
 

7. Gestió. Avaluació Econòmica. 
 
Atesa la concreció de les determinacions urbanístiques de la present Modificació, 
l’execució del planejament no requerirà de Pla de Millora Urbana posterior. 
 
Es manté el sistema de reparcel·lació per compensació que determina el planejament 
vigent. 
 
Caldrà modificar el Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del Sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, aprovat 
el 16 de febrer de 2007 per tal d’incorporar els canvis introduïts en les darreres 
Modificacions de planejament i parcel·lar i atribuir sostres, d’acord amb el nou 
planejament. 
 
El document estableix un termini de 6 anys pel desenvolupament del sector.  

 
No es modifica l’avaluació econòmica del document ja que el valor del sostre edificable 
i els usos admesos en les parcel·les que integren l’objecte de la present modificació no 
supera allò establert al planejament vigent. 
 
Addicionalment cal assenyalar  que aquesta Modificació no implica major  cost pel 
municipi, atès que no es creen nous equipaments, i no es preveuen noves obres 
d’urbanització que requereixin manteniment municipal. 

 
 
8. Valoració de la proposta 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes de la 
seva aprovació provisional procedeix informar favorablement la de Modificació puntual 
del PGM al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de 
FECSA pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn 
i les obres extrasectorials, redactat per l’equip Batlle i Roig, Arquitectes SLP, donat que 
s’ajusta a la normativa vigent, està suficientment justificada la seva oportunitat i 
conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, es coherent amb el seu entorn. 
 
Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació.” 
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TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per la Directora del Servei 
Jurídic 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, 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.  
 
Tampoc és preceptiu en aquest cas que la Modificació contingui 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. 
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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 96.e) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en el cas 
de modificacions dels plans i programes a què fan referència les lletres b i c de 
l’article 79, correspon a la comissió territorial d’urbanisme corresponent la 
competència per a aprovar-les definitivament, llevat que l’àmbit territorial de la 
modificació afecti més d’una comissió territorial d’urbanisme o que la modificació 
comporti una alteració dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o 
equipaments esportius. 
 
L’article 79.c) de la mateixa Llei fa referència als plans i els programes urbanístics 
plurimunicipals, si es tracta d’un pla d’ordenació urbanística o un programa 
d’actuació urbanística municipals que comprenguin algun municipi de més de 
50.000 habitants, que és el cas que ens ocupa. 
 
Per tant, l’òrgan competent per a aprovada definitivament aquest document és la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona. 
 
CONCLUSIONS 
 
El document no està subjecte a avaluació ambiental, en tant en quant el seu 
àmbit d’aplicació afecta només terrenys classificats com a sòl urbà. D’aquesta 
manera, en virtut de l’apartat 6, c) de la Disposició Addicional vuitena de la Llei 
16/2015, de del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, no han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, 
per la manca d’efectes significatius que produeixen sobre el medi ambient, o 
perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general 
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quan es tracta de modificacions de planejament urbanístic no incloses en 
l’apartat quart de la lletra a) que es refereixen només a sòl urbà, com és el cas 
que ens ocupa. 
 
El document que se sotmet a aprovació provisional, després de la seva aprovació 
inicial, ha estat sotmès a informació pública sense que s’hagi presentat cap escrit 
d’al·legacions en contra, i ha estat objecte dels informes favorables de la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya i la Direcció General d’Aviació 
Civil, amb unes observacions de recordatori que han estat incorporades en el 
document. 
 
El document presentat no inclou nova classificació del sòl urbà ni urbanitzable, 
no augmenta el sostre respecte el planejament vigent i no augmenta tampoc la 
densitat prevista pel PGM en aquest sector, per la qual cosa es considera que 
no es necessari que s’acompanyi de un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada, d’acord amb el decret 344/2006 de 19 de setembre, de Regulació 
dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 
 
Per altra banda, el document ha incorporat les prescripcions que van ser 
indicades en l’acord d’aprovació inicial, de 21 d’abril de 2021. 
 
Finalment, assenyalar que les precisions i aspectes introduïts en el document 
que se sotmet a aprovació provisional incorporats d’ofici no representen cap 
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, en tant en quant 
no representen l’adopció de nous criteris respecte de l’estructura general o al 
model d’ordenació del territori, ni l’adopció de nous criteris respecte de la 
classificació del sòl. 
 
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 al Sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques 
d’Alta Tensió de FECSA, pel que fa a la regulació de la zona 101, dels sistemes 
situats en el seu entorn i les obres extrasectorials. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, i l’expedient administratiu complert, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a la 
seva aprovació definitiva. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir catorze vots. Voten en contra els regidors i regidores Sr. 
Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, 
Sr. Roger Martínez Dias, 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 DE 
L’EXPEDIENT D’INICIATIVA PÚBLICA PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA QUE CONSISTEIX EN LA COMERCIALITZACIÓ, PRODUCCIÓ, 
EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I SERVEIS COMPLEMENTARIS RELACIONATS 
AMB LA GENERACIÓ PÚBLICA D’ENERGIA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Primer.- La societat actual es troba davant reptes sense precedents degut a una 
creixent dependència de les importacions d’energia i escassetat del recursos 
energètics així com la necessitat de limitar el canvi climàtic i superar la crisi 
econòmica. 
 
El model energètic vigent basat preferentment en els combustibles fòssils té uns 
límits evidents de tipus econòmic (alts preus de l’energia, limitació existent dels 
recursos), social (desigualtat i pobresa energètica) i ambiental (contaminació de 
l’aire i emissió de gasos d’efecte hivernacle que causen el canvi climàtic).  
 
És en aquest context que parlem de transició energètica, un canvi estructural a 
mig termini que permeti fomentar les fonts d’energia netes i renovables i amb un 
increment de l’eficiència energètica. Aquests canvis s’alineen amb el Pla clima i 
energia 2030 que el Consell Metropolità va aprovar el setembre del 2018 en 
consonància amb els compromisos derivats de l’anomenat Covenant of Mayors 
(o Pacte d’alcaldes), l’Acord de París sobre el canvi climàtic del 2015, la seva 
ratificació per part de la Unió Europea l’any 2016 i l’aprovació del Parlament de 
Catalunya de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. que recull les 
diferents polítiques europees, catalanes i metropolitanes en matèria de reducció 



 
 

 
 pàg 25
   
 
 

d’emissions, renovables i eficiència energètica. També el Programa Marc 
d’Energia i Clima aprovat per l’AMB l’any 2020. 
 
Per la seva part l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va adherir al Pacte 
d’alcaldes (Covenant of Mayors) en el Ple Municipal de 17 de setembre de 2008 
on es va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i en la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 19 de novembre de 2010 en què es va aprovar el Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible (PAES). 
 
El 15 d’octubre de 2015 es va presentar el Pacte dels Alcaldes pel Clima i 
l’Energia Sostenible que es basa en tres pilars: mitigació, adaptació i energia 
segura, disponible i sostenible. 
 
Els municipis adherits al nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible 
es comprometen a executar accions per assolir reduccions d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any 2030 i a l’adopció d’un 
enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic, que han 
de quedar recollits ens els nous Plans d’Acció, anomenats Plans d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. 
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de 
polítiques energètiques sostenibles i que cal recolzar els seus esforços. Les 
solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia 
segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, 
d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors 
més vulnerables. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat fa temps que treballa amb la finalitat 
d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació 
que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència 
energètica i de foment de les energies renovables.  
 
Per tal reiterar aquest compromís l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va 
adherir, mitjançant acord plenari de data 20 de juliol de 2016, al nou Pacte dels 
Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia Sostenible.  
 
L’eficiència energètica i la generació a partir de l’aprofitament dels recursos 
renovables i locals han de ser mitjans valuosos per a superar aquests reptes. El 
canvi a una economia més eficient en el consum d’energia també ha d’accelerar 
la difusió de solucions tecnològiques innovadores i millorar la competitivitat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels municipis participants, impulsant un 
mercat entorn a l’energia i creant llocs de treball de qualitat en aquests sectors. 
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En aquest procés, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’igual que l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i d’altres ajuntaments metropolitans, ha iniciat un 
procés cap a un model energètic més sostenible, treballant per maximitzar la 
generació d’energia per mitjà de recursos renovables locals, alhora que reduint 
el consum d’energia final amb l’aplicació de mesures d’estalvi i fen un ús més 
intel·ligent dels recursos renovables locals en totes les activitats i serveis que 
desenvolupa. Amb aquest propòsit ha apostat per desenvolupar polítiques 
energètiques de manera integral, eficient i coordinada. 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en el desenvolupament de les seves 
competències en matèria de medi ambient —article 14.E de la Llei 31/2010, del 
3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona—, proposa aprovar i executar un 
programa marc d’actuacions d’energia i clima per al període 2020-2023 per als 
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
Aquest programa suposa la continuïtat i la coherència amb la planificació prèvia 
(com el Pla de sostenibilitat de l’AMB 2014-2020 i el Pla clima i energia 2030), la 
qual cosa implica un pas més en la concreció de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en la competència per dur a terme un pla 
d’actuació metropolità per a la protecció del medi ambient, la salut i la 
biodiversitat, i de mesures de lluita contra el canvi climàtic, així com la formulació 
d’una Agenda 21 metropolitana. 
 
Ateses les competències en matèria de medi ambient que té l’AMB, aquest òrgan 
va formular el Pla clima i energia 2030 que el Consell Metropolità va aprovar el 
setembre del 2018 en consonància amb els compromisos derivats de l’anomenat 
Covenant of Mayors (o Pacte d’alcaldes), l’Acord de París sobre el canvi climàtic 
del 2015, la seva ratificació per part de la Unió Europea l’any 2016 i l’aprovació 
del Parlament de Catalunya de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. 
 
El Pla clima i energia 2030 constitueix l’estratègia metropolitana en matèria de 
transició energètica i canvi climàtic per a l’any 2030, amb la finalitat d’avançar 
cap a la neutralitat de carboni del territori metropolità i d’integrar els objectius 
següents: 
 

• sobirania energètica; 
• impuls de les energies renovables; 
• eficiència i estalvi energètics; 
• reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i 
• adaptació al canvi climàtic. 

 
L’Acord de Govern de l’AMB 2019-2023 recull els principis d’actuació en energia 
i clima en el principi orientador 4 —“Preservar els recursos naturals, un medi 
ambient de qualitat i afrontar l’emergència climàtica” — i en els objectius 
programàtics 31 i 32 —“Donar suport a les polítiques de transició energètica 



 
 

 
 pàg 27
   
 
 

impulsant l’estalvi i la generació d’energia renovable dels municipis” i “Contribuir 
a l’extensió dels serveis i a la gestió pública i comunitària de l’operador 
energètic”, respectivament. 
 
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va adoptar, en 
sessió de data 18 de desembre de 2018 un acord molt rellevant:  
 
"APROVAR definitivament la Memòria justificativa per a l’exercici de l’activitat 
econòmica en règim de lliure concurrència consistent en la comercialització 
pública d’energia per mitjà de l’empresa pública Tractament i Selecció de 
Residus, SA., (TERSA)” 
 
 “Tanmateix la comercialitzadora en una primera fase ha de gestionar la capacitat 
generadora d’energia que actualment i en un futur puguin tenir l’AMB i els seus 
serveis, amb independència de la seva forma de prestació, i en una segona fase 
amb el subministrament als ajuntaments metropolitans i els seus ens 
dependents. 
Dins d’aquest nou model l’AMB té previst, obtenir la màxima rendibilitat social 
en la gestió energètica conjunta i en el subministrament d’energia als edificis i 
serveis, així com realitzar conjuntament serveis i actuacions energètiques.” 
 
 
Segon.- L’article 128.2 de la Constitució Espanyola reconeix la iniciativa pública 
econòmica, que s’ha vist desenvolupada en l’àmbit local per l’article 86.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per l’article 96 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel s’aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  
 
Així, l’article 86.1 de la Llei 7/1985 preveu la iniciativa econòmica local per al 
desenvolupament d’activitats econòmiques i estableix els trets bàsics del 
procediment que han de seguir les entitats locals per iniciar una activitat 
econòmica en règim de concurrència. Per la seva banda, l’article 96 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986 estableix que la iniciativa de les entitats locals per 
l’exercici d’activitats econòmiques, quan sigui en règim de lliure concurrència, 
podrà recaure sobre qualsevol tipus d’activitat que sigui d’utilitat pública i es 
presti dins el terme municipal i en benefici dels seus habitants. 
 
Per tant, el desenvolupament de la comercialització pública d’energia i posterior 
tramitació si s’escau de la proposta de participació com a socis i compra 
d’accions de la companyia pública TERSA, s’ha d’emmarcar en la iniciativa 
econòmica de les entitats locals i s’ha de subjectar al procediment establert per 
l’exercici de la potestat administrativa descrita, regulat als articles 86.1 de la Llei 
7/1985, 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 243 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i, molt especialment, als articles 142 a 152 del Decret 
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179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis de les entitats locals de Catalunya. 
 
Atenent a tot el que s’ha exposat, es considera oportú en aquest moment iniciar 
el procediment legalment previst per a l’exercici de l’activitat econòmica descrita. 
 
Correspon al Ple municipal, d’acord amb el que preveu l’article 86.1 de la Llei 
7/1985, aprovar l’acord inicial per la tramitació de l’expedient per a l’exercici de 
l’activitat econòmica de comercialització pública d’energia, i atès que el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, exigeix la instrucció de l’expedient, la tramitació del 
procediment determinat, i l’elaboració d’una memòria justificativa que fonamenti 
la conveniència i la oportunitat de la iniciativa, així com la concurrència de 
l’interès públic, i que la dita memòria ha d’estar elaborada per una Comissió 
d’Estudi prèviament creada per acord del Ple municipal. 
 
Per la qual cosa, i a la vista dels informes incorporats a l’expedient,  
 
Es proposa:    
 
PRIMER: INCOAR l’expedient d’iniciativa pública pel desenvolupament 
d’activitats econòmiques consistents en la realització de diferents serveis i 
activitats relacionats amb l’energia en sentit ampli, tals com la producció, 
l’explotació, la comercialització, el manteniment i els serveis complementaris 
relacionats amb el subministrament d’energia elèctrica, l’eficiència energètica i el 
desenvolupament d’energies renovables. 
 
SEGON.- CREAR la Comissió d’estudi prevista al Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, encarregada de redactar la memòria justificativa 
prevista a l’article 146 de l’esmentada norma i que estarà integrada pels 
membres de la Corporació i pel personal tècnic municipal. 
 

a) 3 membres de la Corporació: 
 
• Primera tinença d’Alcaldia i regidor delegat de Territori i Sostenibilitat, 

Sr. Eduard Sanz, que actuarà com a President de la Comissió. 
• Tercera tinença d’Alcaldia i regidora delegada d’Economia i Treball, 

Sra. Montserrat Zamora. 
• Quarta tinença d’Alcaldia i regidor delegat de Transició Ecològica i 

Benestar Animal, Sr. Oliver Peña.  
 
b) 3 personal tècnic qualificat: 
 

• Coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. ...  
• Director de Manteniment i Espai Públic, Sr. ... 
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• Coordinador tècnic d’instal·lacions, ... 
 

c) Secretari 
Actuarà com a secretari el de la Corporació, Sr. Pedro Carmona Pérez, o 
funcionari/ria lletrat/da que li substitueixi. 

 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a tots els membres designats en l’apartat 
anterior. 
 
QUART.-  NOTIFICAR el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a 
TERSA.  
 

 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores 
Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir divuit vots. S’hi abstenen la 
regidora Sra. Gemma García Cejas i el regidor Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és 
a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ D’UN 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 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: 
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Primer.-  Aprovar,  inicialment,  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  del  
pressupost municipal en vigor (annex 1), segons el següent detall: 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
 
CAPÍTOL 

 
DENOMINACIÓ 

PREVISIÓ 
ANTERIOR 

 
MODIFICACIONS 

PREVISIÓ 
FINAL 

CAP. VIII ACTIUS FINANCERS 13.140.416,00 99.548,00 13.239.964,00 

 TOTAL ESTAT 
D’INGRESSOS 

13.140.416,00 99.548,00 13.239.964,00 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
 
CAPÍTOL 

 
DENOMINACIÓ 

CRÈDIT 
ANTERIOR 

 
MODIFICACIONS 

CRÈDIT 
FINAL 

 
 
CAP. II 

 
DESPESES EN BENS 
CORRENTS I SERVEIS 

 
 
18.900.175,84 

 
 

90.000,00 

 
 
18.990.175,84 

 
CAP. IV 

 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

 
6.966.836,42 

 
9.548,00 

 
6.976.384,42 

 TOTAL ESTAT DESPESES 25.867.012,26 99.548,00 25.966.560,26 

 
Segon.- Aprovar el Pla Financer dels projectes d’inversió que figura com annex 
2  al present dictamen. 
 
Tercer.- Exposar al públic l’esmentat expedient de modificació de crèdits del 
pressupost municipal en vigor, als efectes que determina l’article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Transcorregut el període d’informació pública 
sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’expedient s’entendrà definitivament 
aprovat sense necessitat d’un nou acord plenari. 
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ORG 

POLÍTICA 
DESPESA ECONÒMICA DENOMINACIÓ CRÈDIT EXTR. SUPLEMENT BAIXES TOTAL 

12 15101 22799 
SUPORT TÈCNIC SUPERVISIÓ EXECUCIÓ DE 
LA URBANITZACIÓ ARE 
MONTESA 60.000,00 

      

21 92000 21200 DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS   30.000,00   

  TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL II 
60.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 

12 17200 48000 QUOTA RED CIUDADES BICICLETA 600,00       

33 33400 48005 CONVENI AMB L’AVENÇ CENTRE CULTURAL   2.948,00   

36 34100 48014 CONVENI F.A. ESPLUGUENC   8.500,00   

68 23100 48007 CONVENI COL.LABORACIÓ AMB L’AVENÇ 
CENTRE CULTURAL 

    2.500,00 

  TOTAL MODIFICACIONS CAPÍTOL IV 600,00 11.448,00 2.500,00 9.548,00 

TOTAL DESPESES 60.600,00 41.448,00 2.500,00         99.548,00 
   

FINANÇAMENT 
             

CONCEPTE 
INGRÉS DENOMINACIÓ AUGMENT PREV. 

      

87000 R.L.T. DESPESA GENERAL 99.548,00 
      

TOTAL  FINANÇAMENT 99.548,00 
        

EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NOVEMBRE 2021                                                                                                               ANNEX 1 
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Org. Pro. Eco. EXER. TIPUS GESTOR NÚM. DESCRIPCIÓ

CRÈDITS 
INICIALS 

PRESSUPOST 
2021

ROMANENTS 
INCORPORATS 

DECRET 2021/296
GENERACIÓ 

CRÈDIT
MODIFICACIÓ 
FEBRER 2021 VINCULACIÓ

MODIFICACIÓ 
JUNY 2021

CRÈDIT TOTAL 
CONSIGNAT 

JUNY
ROMANENT AFECTAT 

(87010)
ROMANENT 

DESINCORORAT R.L.T.D.G (87000)

ROMANENT 
AFECTAT 

(modificació 
juny) 87010

RLTDG 
(modificació juny) 

87000

91300 
(modificació juny) -

2020

RLTDG 
(modificació febrer) 

87000

INGRÉS 
PATRIMONIAL 

JUNY
76400 AMB 

JUNY 76100 - DIBA 76102 - DIBA 76103 - DIBA 76106-DIBA JUNY 76403 - AMB
91100 AJUT 

CAIXA D. 91300 - 2021
91300 - 2020 

2020/2/INTER/8

12 33300 62200 2017 2 INVER 5 PROJECTE TEATRE AUDITORI 10.024,85 400.000,00 410.024,85 10.024,85 400.000,00

12 34200 62200 2017 2 INVER 6 PROJECTE CEM CAN VIDALET 343.183,48 241.572,15 584.755,63 343.183,48

12 92400 62200 2017 2 INVER 8 CASAL CIUTAT DIAGONAL 256.720,77 256.720,77 236.336,05 20.384,72

11 92000 62600 2017 2 INVER 14
ADQUISICIÓ EQUIPS PER A PROCESAMENT DE DADES 
(HARDWARE) 2017 3.778,89 3.778,89 3.778,89  

12 33300 63200 2017 2 INVER 15 MILLORES I ADEQUACIÓ CASAL ROBERT BRILLAS 402.456,50 68.000,00 470.456,50 402.456,50

11 92000 64100 2017 2 INVER 18 ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2017 18.035,05 18.035,05 18.035,05

12 93300 63200 2017 2 INVER 39
MILLORA I REPARACIÓ EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
(LA BARONDA) 3.925,06 3.925,06 3.925,06

12 16501 61900 2017 2 INVER 44
ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT 
PÚBLIC  (OBRA I HONORARIS DIRECCIÓ) 561.880,47 58.626,31 100.000,00 720.506,78 265.435,06 296.445,41 100.000,00 58.626,31

12 13400 61900 2018 2 INVER 2 PLA MOBILITAT URBANA 2.958,45 2.958,45 2.958,45

11 92000 62600 2018 2 INVER 12
ADQUISICIÓ EQUIPS PER A PROCESAMENT DE DADES 
(HARDWARE) 2018 1.596,33 1.596,33 1.596,33

12 32300 63200 2018 2 INVER 13 MILLORES I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 2018 2.417,14 2.417,14 2.417,14

11 92000 64100 2018 2 INVER 14 ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2018 4.686,17 4.686,17 4.686,17

12 93300 63200 2018 2 INVER 24 MILLORA I REPARACIÓ EQUIIPAMENTS MUNICIPALS 14.571,70 14.571,70 14.571,70

12 15320 61900 2018 2 INVER 33 MILLORA DEL TALÚS DEL CARRER JULI CULEBRES 14.962,88 14.962,88 14.962,88

12 33301 63200 2018 2 INVER 37 COBERTURA MUR PUJOL I BAUCIS 10.000,00 40.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00

12 16002 61900 2018 2 INVER 43
REDACCIÓ PROJECTE COL.LECTOR CARRER 
ESGLÉSIA 3.025,00 3.025,00 3.025,00

11 13200 62400 2019 2 INVER 9 ADQUISICIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL 2019 124.336,38 124.336,38 27.080,98 97.255,40

12 32300 63200 2019 2 INVER 13 MILLORES I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQIUES 2019 21.902,47 21.902,47 21.902,47

12 16210 63200 2019 2 INVER 26 SUBMINISTRAMENT MÒDULS OFICINA I VESTUARIS 180.000,00 20.000,00 200.000,00 180.000,00 20.000,00

12 43300 60900 2019 2 INVER 29 PROJECTE FIBRA OPTICA EL GALL 156.722,31 184.731,25 55.000,00 396.453,56 156.722,31 55.000,00 184.731,25

12 34200 62201 2019 2 INVER 31 ACOMESES CEM CAN VIDALET 122.466,43 122.466,43 122.466,43

33 33300 62900 2019 2 INVER 33
MATERIAL INVENTARIABLE DESTINAT ESCOLA DE 
MÚSICA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

12 16000 62300 2019 2 INVER 34 BOMBA AIGÜES RESIDUALS CARRER ANSELM CLAVÉ 7.000,00 7.000,00 7.000,00

12 15320 61900 2020 2 INVER 1 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2020 245.000,00 245.000,00 245.000,00

12 17100 61900 2020 2 INVER 2 PROGRAMA DE RENOVACIÓ DELS PARCS INFANTILS 100.000,00 65.000,00 165.000,00 65.000,00 100.000,00

12 92000 62300 2020 2 INVER 3 ADQUISICIÓ EINES I UTILLATGES (traspassat) 1.864,21 1.864,21 1.864,21

12 15100 62500 2020 2 INVER 4 MOBILIARI URBA (traspassat) 7.538,86 7.538,86 7.538,86

12 32300 63200 2020 2 INVER 5 MILLORA I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 40.015,87 40.015,87 40.015,87

12 13300 63300 2020 2 INVER 6 PROGRAMA REPOSICIÓ SEMÀFORS 20.000,00 20.000,00 20.000,00

12 17100 60000 2020 2 INVER 7 EXPROPIACIONS CARRER LA RIBA, 30 400.000,00 25.208,54 27.547,82 500.000,00 952.756,36 25.208,54 500.000,00 22.058,01 175.000,00 225.000,00 5.489,81

12 34200 62200 2020 2 INVER 8 HONORARIS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 62.739,00 62.739,00 62.739,00

12 34200 62201 2020 2 INVER 9 OBRES CENTRE TRANSFORMACIÓ (CT) 146.261,00 146.261,00 146.261,00

12 34200 62202 2020 2 INVER 10 MODIFICAT I LIQUIDACIÓ CEM CAN VIDALET 255.500,00 -241.572,15 13.927,85 255.500,00

12 34200 62700 2020 2 INVER 11 MOBILIARI CEM CAN VIDALET 519.529,53 519.529,53 519.529,53

12 15100 61900 2020 2 INVER 12 OBRES URBANITZACIÓ ENTORN CEM CAN VIDALET 91.144,42 2.490,32 -50.000,00 43.634,74 -50.000,00 91.144,42

12 15320 61901 2020 2 INVER 13 REURBANITZACIÓ CARRER PICALQUES 47.469,08 151.901,07 10.630,00 60.000,00 270.000,15 47.469,08 60.000,00 10.630,00 151.901,07

12 92000 62500 2020 2 INVER 16 MATERIAL INVENTARIABLE 8.441,62 20.000,00 28.441,62 20.000,00 8.441,62

12 93300 63200 2020 2 INVER 17 MILLORA I REPARACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS 18.605,63 18.977,75 37.583,38 18.605,63 18.977,75

12 34201 61900 2020 2 INVER 18 REPARACIÓ CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI 276.808,76 276.808,76 125.632,80 151.175,96

12 33200 63200 2020 2 INVER 19 MILLORA INSTAL.LACIÓ BIBLIOTECA 73.951,72 26.149,10 8.500,00 108.600,82 73.951,72 8.500,00 26.149,10

12 31100 62900 2020 2 INVER 20 ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE COVID 19 58.758,68 58.758,68 58.758,68

11 92000 62600 2020 2 INVER 21 ADQUISICIÓ  EQUIPS INFORMATICS  COVID 19 41.384,80 41.384,80 41.384,80

12 23100 62900 2020 2 INVER 28 PLATAFORMA ELEVADORA C.M. DISTR. ALIMENTS 14.500,00 14.500,00 14.500,00

12 13200 63300 2020 2 INVER 29 Walkies Digitals Policia Local 48.000,00 8.000,00 56.000,00 48.000,00 8.000,00

12 31100 62900 2020 2 INVER 30 ADEQUACIÓ INSTAL.LACIÓ NUCLI ZOOLOGIC 30.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00

12 17101 61900 2020 2 INVER 31 REDACCIÓ PROJECTE HORTS URBANS 4.000,00 4.000,00 4.000,00

12 34203 61900 2020 2 INVER 41 COMPLEMENT CANVI DE GESPA SALT DEL PI 146.369,06 37.000,00 20.000,00 666.159,44 869.528,50 1.762,04 144.607,02 20.000,00 37.000,00

12 15321 61900 2020 2 INVER 45
PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019- PAS ELEVAT 
ESCOLA ISIDRE MARTÍ 15.000,00 15.000,00 15.000,00

12 17106 61900 2020 2 INVER 45
PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019 -JOCS INCLUSIUS A 
CINC PARCS DEL MUNICIPI I ALTRES ACT. 0,00 280.000,00 -15.000,00 265.000,00 265.000,00  

12 33303 63200 2020 2 INVER 48 ITINERARI ADAPTAT PUJOL I BAUCIS 4.832,97 -3.108,72 1.724,25 3.002,88 1.830,09 -1.931,55 -1.177,17

12 15101 61900 2020 4 INVER 31 APORTACIÓ URBANITZACIÓ AREA MONTESA 367.923,00 367.923,00 367.923,00

12 15324 61900 2020 4 INVER 32 MILLORA INFRAESTRUCTURES 2020 380.000,00 380.000,00 380.000,00
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12 15322 61900 2020 4 INVER 33 REFORMA CARRER PROFESSOR BARRAQUER 47.550,40 47.550,40 47.550,40

12 15323 61900 2020 4 INVER 34 REFORMA CARRER ROVELLAT 70.000,00 70.000,00 70.000,00

12 17101 60000 2020 4 INVER 35 EXPROPIACIÓ CARRER NOU, 10, 14 I 16  380.107,91 413.380,00 793.487,91 380.107,91 413.380,00  

12 17102 61900 2020 4 INVER 36 CONNEXIÓ PARC DELS TORRENTS 583.000,00  583.000,00 583.000,00  

12 17103 61900 2020 4 INVER 37 REFORMA ANTIC LLAC PARC DELS TORRENTS 45.000,00 45.000,00 45.000,00

12 17104 61900 2020 4 INVER 38 REPARACIÓ MUR  BUCLE PARC DELS TORRENTS 80.000,00 80.000,00 80.000,00

36 34100 62900 2020 4 INVER 39 TAPIS PRACTICABLE DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

12 34202 61900 2020 4 INVER 40 REFER MUR PISTA PETANCA DR. TURRO 25.000,00 25.000,00 25.000,00

12 93301 63200 2020 4 INVER 42 REFORMA ACCESSOS CASA CONSISTORIAL 150.000,00 -88.235,29 61.764,71 150.000,00 -88.235,29

12 93302 63200 2020 4 INVER 43 REFORMA REMOLI 87.000,00 37.000,00 124.000,00 87.000,00 37.000,00

12 15325 61900 2020 4 INVER 44 ELABORACIÓ PROJECTES VIES PUBLIQUES 52.900,00 52.900,00 52.900,00

12 17105 61900 2020 4 INVER 46 ELABORACIÓ PROJECTES PARCS I ZONES VERDES 18.090,00 18.090,00 18.090,00

12 33302 63200 2020 4 INVER 47 ELABORACIÓ PROJECTE MUSEU LA RAJOLETA 18.000,00 18.000,00 18.000,00

12 17203 61900 2020 4 INVER 49 IMPLANTACIÓ PLATAFORMA CICLOLOGISTICA 11.100,00 11.100,00 11.100,00

11 13200 62300 2021 2 INVER 1
ADQUISICIÓ MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA 
LOCAL 22.200,00 22.200,00 22.200,00

12 17101 60000 2021 2 INVER 2 EXPROPIACIÓ CARRER NOU, 10, 14 I 16 250.000,00 250.000,00 250.000,00

12 17100 61900 2021 2 INVER 3 URBANITZACIÓ NOU ACCÉS PARC DE CAN VIDALET 556.755,58 -2.490,32 554.265,26 556.755,58

11 13200 62400 2021 2 INVER 4
ADQUISICIÓ VEHICLES  I MOTOS ELECTRIQUES 
POLICIA LOCAL 74.000,00 74.000,00 74.000,00

12 15100 62500 2021 2 INVER 5 MOBILIARI URBÀ 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12 13300 63300 2021 2 INVER 6 PROGRAMA REPOSICIÓ SEMÀFORS 20.000,00 20.000,00 20.000,00

12 15320 61900 2021 2 INVER 7 PRESSUPOST PARTICIPATIU 2021 218.000,00 218.000,00 218.000,00

12 15321 61900 2021 2 INVER 8 MILLORA INFRAESTRUCTURES 2021 400.000,00  400.000,00  400.000,00

12 16400 61900 2021 2 INVER 9 CEMENTIRI: ADEQUACIÓ COBERTA I FAÇANA MÒDULS 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

12 16500 61900 2021 2 INVER 10 LEGALITZACIÓ ENLLUMENAT PUBLIC 61.913,00 61.913,00 61.913,00

12 92000 62300 2021 2 INVER 11 ADQUISICIÓ EINES I UTILLATGE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12 32300 63200 2021 2 INVER 12 MILLORA I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 2021 100.000,00 -22.613,49 76.203,37 153.589,88 18.000,00 58.203,37 100.000,00

12 32300 63300 2021 2 INVER 12 TENDALL PATI  E.B LA MAINADA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

12 32302 63200 2021 2 INVER 12 IMPERMEABLITZACIÓ COBERTA MATILDE ORDUÑA 35.209,34 35.209,34 35.209,34

12 32303 63200 2021 2 INVER 12 PISTES ESCOLES ISIDRE MARTÍ I JOAN MARAGALL 22.613,49 60.000,00 82.613,49 60.000,00

12 33300 62500 2021 2 INVER 13 EQUIPAMENT I MOBILIARI ROBERT BRILLAS 545.000,00 545.000,00 545.000,00

12 34200 60900 2021 2 INVER 14
ESTUDI UBICACIÓ I PROJECTE BÀSIC NOVA PISCINA 
MUNICIPAL 35.000,00 35.000,00 35.000,00

12 34203 61900 2021 2 INVER 15
CANVI GESPA SALT DEL PI I DEMOLICIÓ BUCS 
MUSICALS 666.159,44 -666.159,44 0,00 666.159,44

12 43120 62300 2021 2 INVER 16 SUBMINISTRAMENT CONTENIDORS MERCATS NOUS 106.000,00 106.000,00 68.900,00 37.100,00

12 43300 60900 2021 2 INVER 17 PROJECTE FIBRA ÓPTICA EL GALL (anualitat 2021) 47.448,00 47.448,00 47.448,00

12 92000 62500 2021 2 INVER 18 MATERIAL INVENTARIABLE 30.000,00 30.000,00 30.000,00

11 92000 62600 2021 2 INVER 19 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 120.000,00 120.000,00 120.000,00

12 92000 62900 2021 2 INVER 20 EQUIPAMENT SALES POLIVALENTS BARONDA 25.000,00 25.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00

11 92000 64100 2021 2 INVER 21 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 241.839,00 241.839,00 241.839,00

12 17100 78000 2021 2 INVER 22
TRANSFERÈNCIA CAPITAL  A ENTITAT TARPUNA, 
SCCL 30.000,00 40.000,00 70.000,00 40.000,00 30.000,00

12 15210 68200 2021 2 INVER 30 Adquisició habitatge HPO per tempteig i retracte 250.000,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00

12 15102 61900 2021 2 INVER 31 QUOTES URBANITZACIÓ PLAÇA SANTA MAGDALENA 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12 15500 62400 2021 2 INVER 32 ADQUISICIÓ DE VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA 62.000,00 62.000,00 62.000,00

12 17101 62300 2021 2 INVER 33 ADQUISICIÓ TRITURADORA DE PODA 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00

12 16002 61900 2021 2 INVER 34 REPARACIÓ COLꞏLECTOR CARRER L'ESGLÉSIA 122.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00

12 17107 61900 2021 2 INVER 35 ELABORACIÓ PLA D'OMBRES A L'ESPAI PÚBLIC 60.000,00 60.000,00 60.000,00

12 17108 61900 2021 2 INVER 36 REURBANITZACIÓ PARC DELS CAPS GROSSOS 230.000,00 230.000,00 230.000,00

12 33300 62900 2021 2 INVER 37
MILLORA AUDIOVISUALS I TECNOLOGIA: EDIFICIS 
CULTURALS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

12 34200 62900 2021 2 INVER 37
MILLORA AUDIOVISUALS I TECNOLOGIA: 
INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES 2.000,00 2.000,00 2.000,00

12 93300 62900 2021 2 INVER 37
MILLORA AUDIOVISUALS I TECNOLOGIA: EDIFICIS 
MUNICIPALS 5.000,00 5.000,00 5.000,00

12 33301 63200 2021 2 INVER 38 PROJECTE MUSEU PUJOL I BAUCIS 154.117,64 154.117,64 154.117,64

12 33305 63200 2021 2 INVER 39
ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: EDIFICI 
CADÍ 30.000,00 30.000,00 30.000,00

12 93311 63200 2021 2 INVER 39
ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: EDIFICIS 
MUNICIPALS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
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12 33600 63200 2021 2 INVER 40 REHABILITACIÓ FORNS AMPOLLA 19.000,00 19.000,00 19.000,00

12 34200 63200 2021 2 INVER 41
MILLORA INSTALꞏLACIONS POLIESPORTIU LES 
MORERES 40.000,00 40.000,00 40.000,00

12 34201 63200 2021 2 INVER 42 REFORMA SKATEPARK 15.000,00 15.000,00 15.000,00

12 93304 63200 2021 2 INVER 43 REFORMA LOCAL PROTECCIÓ CIVIL 40.000,00 40.000,00 40.000,00

12 15500 76700 2021 2 INVER 44
MILLORA PLAÇA MIREIA (TRANSFERÈNCIA DE 
CAPITAL) 40.000,00 40.000,00 40.000,00

11 13201 62300 2021 4 INVER 1
ADQUISICIÓ CÀMARES CORPORALES UNIPERSONALS 
POLICIA LOCAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00

12 17101 61900 2021 4 INVER 2 URBANITZACIÓ ZONA VERDA ISIDRE MARTI 145.231,00 -87.782,94 57.448,06 -87.782,94 145.231,00

12 17206 61900 2021 4 INVER 3 MicroHub Ciclologística  12.000,00 12.000,00 12.000,00

12 31102 62300 2021 4 INVER 4 SUBMNISTRAMENT DESFIBRILADORS 7.150,00 7.150,00 7.150,00

12 32301 63200 2021 4 INVER 5 COBERTA ESCOLA FOLCH I TORRES 22.500,00 22.500,00 22.500,00

12 33304 63200 2021 4 INVER 6 Impermeabilització coberta Biblioteca fase 1 i 2 112.000,00 17.000,00 129.000,00 17.000,00 112.000,00

12 93303 63200 2021 4 INVER 7 REHABILITACIÓ FAÇANA CASA DE LA VILA 10.000,00 25.000,00 35.000,00 25.000,00

12 93307 63200 2021 4 INVER 7 Millora equipaments municipals 2021 30.000,00 30.000,00 30.000,00

12 93310 63200 2021 4 INVER 8 Porta automàtic PAC Sta. Magdalena 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12 93300 63200 2021 4 INVER 9
Millora i reparació equipaments municipals (La Baronda) 
2021 240.000,00 -170.687,32 69.312,68 -170.687,32 240.000,00

12 93309 63200 2021 4 INVER 10 Porta automàtica PAC El Molí 10.000,00 -10.000,00 0,00 10.000,00

12 93308 63200 2021 4 INVER 11 Honoraris professionals reforma saló de plens 10.000,00 10.000,00   10.000,00

12 15326 61900 2021 4 INVER 12 ACTUACIONS MILLORA VIA PÚBLICA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL PROJECTES INVERSIÓ 2021 4.019.315,02 5.703.710,88 2.041.467,81 3.527.391,00 0,00 1.264.216,08 16.556.100,79 2.666.163,35 3.160.047,53 -1.931,55 894.944,26 -50.000,00 3.127.391,00 250.000,00 0,00 14.500,00 1.789.973,03 184.731,25 58.203,37 68.900,00 175.000,00 2.007.500,00 1.820.178,55
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir catorze vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. 
Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, 
Sr. Roger Martínez Dias, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és 
a dir sis. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL  
COMPLIMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria que 
defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no 
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute 
comercial. 
 
Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i erradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu seguiment 
permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el principi de 
transparència, i comprensible per als ciutadans. 
 
Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute als 
proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 
 
El període mitjà de pagament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
tercer trimestre de 2021 ha estat de: 6,54 dies. 
 
Amb la nova metodologia de càlcul del PMP derivada del RD 1040/2017, de 22 
de desembre, que modifica el RD 635/2014, aquest indicador es calcula des de 
la data d’aprovació de la factura i ha de ser comunicat al Ministerio de Hacienda 
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 tercer trimestre de 2021. 
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El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE MOROSITAT CORRESPONENT 
AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
En compliment del que preveuen els articles 4 apartat 3) i 5 apartat 4) de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials s’han 
elaborat per la intervenció i la tresoreria municipal l’informe de data 2 de 
novembre de 2021, que s’adjunta a aquest Dictamen, relatiu als terminis de 
pagament de les obligacions municipals i del nombre i quantia global de les 
obligacions pendents de pagament. 
 
 
Segons el que s’ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat 
municipal, la informació relativa a la morositat en el pagament a proveïdors és la 
següent: 
 
- Període mitjà: 33,67 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al tercer trimestre: 1.162 
- Total import de pagaments realitzats al tercer trimestre: 3.008.737,73€ 
 
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 tercer trimestre de 
2021. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL TERCER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICI 2021. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
En compliment del que preveu l’article 207 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 la regla 52 de la instrucció de comptabilitat local, aprovada per Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que textualment diu: “ En cumplimiento de 
lo previsto en el art. 207 del TRLRHL, la Intervención u órgano de la entidad local 
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que tenga atribuïda la función de contabilidad elaborará la información de la 
ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería, 
que debe remitir al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en 
los plazos y con la periodicidad que el Pleno haya establecido”, s’han 
confeccionat els quadres adjunts a aquest dictamen en els que es recullen els 
aspectes d’interès més significatiu i que fan referència bàsicament a: 
 
• Execució de despeses i ingressos a 30 de setembre de 2021 
• Execució d’inversions a 30 de setembre de 2021 
• Execució pressupost exercicis tancats a 30 de setembre de 2021 
• Estat de Tresoreria a 30 de setembre de 2021 
 
Igualment i, en relació a l’estat d’execució del pressupost municipal a data a 30 
de setembre de 2021, ha estat enviada al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la informació que consta en l’expedient, i que es la 
contemplada a l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, que desenvolupa les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament que es doni per assabentat dels Estats 
d’Execució del pressupost municipal a data a 30 de setembre de 2021 i de 
l’enviament de la documentació reglamentaria al “Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas”, adjunta com annex en aquest dictamen. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ 
DEFINITIVA D’UNA PLAÇA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
I DEL LLOC VINCULAT A LA MATEIXA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
A la vista de l’informe jurídic que es transcriu literalment: 
 
“El que subscriu, en relació amb les al·legacions formulades per la senyora 
... contra l’ acord del Ple d’ aquest Ajuntament de data 15 de setembre de 
2021, emet el següent informe 
 

A N T E C E D E N T S 
 
Primer.- Per acord del Ple d’aquest ajuntament de data 15 de setembre 
de 2021 es va acordar, entre altes coses, el següent: 
 



35 

 

 

“Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la funcionària interina, 
la Sra. ... 
 
Segon.- Amortitzar la plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola enquadrada dins 
la plantilla de funcionaris de la Corporació. 
 
Tercer.- Crear una plaça d’Ambientòleg/a encabida dins la plantilla de personal 
funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnics/ques de 
Grau Mitjà, grup A subgrup A2. 
 
Quart.- Transformar el lloc de treball de Tècnic/a de Parcs i Jardins en un 
lloc de treball de Tècnic/a de Medi Ambient i Salut (GS 11A1). 
 
Cinquè.- Establir la missió i les funcions dels dos llocs de treball denominats 
Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental, segons el següent detall: (....)”· 
 
Segon.- De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 126.3 del Text Refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb el contingut de l’article 
446 de l’esmenta cos legal, l’acord plenari adoptat va ser exposat al públic 
durant el termini de 15 dies hàbils, als efectes de formulació d’al·legacions 
o reclamacions. El preceptiu anunci es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de data 22 setembre de 2021. 
 
Tercer.- La Sra. ... va interposar contra el referit acord, en temps i forma 
hàbils, al·legacions en les que sol·licita  el següent: 
 
“Que es tingui per presentat aquest escrit i, en la seva virtut, es retiri 
l’aprovació al dictamen que la Comissió Informativa de Serveis General i 
Govern Obert ha elevat al Ple i, en conseqüència: 
 

(i)  “s’ arxivi l’expedient de modificació de plantilla que m’ ha estat notificat 
en tot allò referent al lloc de treball que ocupo. 
 

(ii) Es procedeixi a la convocatòria per provisió de forma definitiva de 
la plaça que ocupo, d’ Enginyera Tècnica Agrícola adscrita al lloc de 
treball de Técnica de Parc i Jardins. Dita convocatòria haurà de complir amb 
els requeriments previstos en l’ article 2 del Reial Decret- llei 14/2021, de 6 
de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ 
ocupació pública, o bé els requeriments que es prevegin en la Llei  que 
actualment està en tramitació a les Corts Generals derivada del decret-llei 
esmentar, en cas que resultí d’ aplicació. 
 
(iii) I, a més, que se’m proporcioni l’ informe emès per la Coordinadora 
Tècnica de Recursos Humans a què fa referència el dictamen de la 
Comissió Informativa de serveis Generals i Govern Obert” 
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FONAMENTS  LEGALS 
 
Primer.- En el seu escrit d’interposició diu la recurrent que "presenta escrit 
d’al·legacions o recurs administratiu que en dret correspongui contra la 
aprovació d’ aquest dictamen” 
 
En el present cas hem d’aplicar el criteri antiformalista que presideix la 
legislació del procediment administratiu, com pot observar-se, entre altres, en 
l’article 115, 1,b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, Llei del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i que ha estat corroborat 
per reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem invocant el principi "pro 
actione" 
 
Que per tot això, i de conformitat amb el principi antiformalista, l’ esmentat 
escrit de la Sra. ... s’ha de tramitar com a al·legacions. 
 
Segon.- Quant al fons, i en síntesi, al·lega la interessada que “ens troben que 
els motiu esgrimits per l’ Ajuntament no superen en cap cas aquest filtre de 
justificació”, perquè “el fet que la seva descripció de tasques no inclogui cap 
de les tasques assignades al meu lloc de treball implica, per sí mateixa, una 
evident desviació de poder, en tant que es motiva una actuació administrativa 
(l’amortització del lloc de treball que ocupo) en base a una altra actuació (la 
creació d’ un nou lloc de treball quan a l’ hora d’ executar la segona actuació, 
no es desenvolupa d’ acord amb la justificació esgrimida ab initio; que, així 
mateix, “la al·legada desviació de poder encara resulta més evident en quant a 
la justificació de l’amortització del lloc de treball que ocupo a causa del 
contracte del servei de manteniment, el que suposo clarament una privatització 
encoberta que ni està justificada ni respecta la reserva al personal funcionari 
d’aquelles funcions que impliquen l’exercici de responsabilitats 
administratives”, conclou i que “I això amb el ben entès que el que no proposem 
és que no se cregui una nova plaça, sinó que es mantingui la que actualment 
ocupo, atès que com diem es tracten de places que desenvolupen funcions 
diferents i que, per tant, són complementàries”. 
 
 
Per a un adequat enjudiciament de les presents al·legacions hem de tenir en 
compte la següents premisses: 
 
A).- L’article 4,1,a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei de Bases de Règim 
Local, estableix el següent: 
 
1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 
de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los 
municipios, las provincias y las islas: 
 
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 
 
B).- L’article 72 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat 
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per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix que: 
 
En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones 
Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que 
regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de 
funciones y conforme a lo previsto en este capítulo. 
 
C).- L’article 72 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, estableix 
el següent: 
 
Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de 
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares 
que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén 
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos. 
 
D).- L’article 90.1 de l’ esmentada la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei de Bases de 
Règim Local, estableix el següent: 
 

1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del 
Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 

 
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y 
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la 
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se 
fijen con carácter general. 
 
D’acord amb els transcrits articles, i en exercici de la potestat 
d’autoorganització, les Administracions Públiques poden crear i amortitzar llocs 
de treball a través de la modificació de la relació de llocs de treball i de la 
plantilla de personal. 
 

En el present cas, i d’acord amb els informes emesos pel Director d’Espai 
Públic i Medi Ambient i pel Coordinador d’Àrea de Territori i Medi Ambient, la 
supressió de la plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, mitjançant l’amortització 
de la mateixa, està degudament justificada, per la qual cosa manca de 
fonament la insinuació de desviació de poder al·legada per la recurrent. 
 
En efecte, d’acord amb els esmentats informes, la plaça d’Enginyer/a Tècnic/a 
Agrícola ja no és útil per a l’estructura administrativa d’aquest Ajuntament ni 
respon als objectius prestacionals que es proposen aconseguir. 
 
En el fons, la recurrent pretén substituir el criteri d’autoorganització d’aquest 
Ajuntament, que persegueix sempre un interès públic i valora les necessitats 
d’aquesta organització, pel seu propi, que respon a interessos personals. 
 



38 

 

 

Que així les coses, l’amortització de la indicada plaça s’ajusta a dret, per la 
qual cosa es proposa la desestimació de les al·legacions formulades per la 
Sra. ... 
 
En virtut d’això, 
 
Al Ple de l’ Ajuntament es proposa DESESTIMAR les al·legacions formulades 
per la senyora  ...” 
 
A la vista de l’informe jurídic transcrit, del que es desprèn amb claredat que 
l’acord adoptat per la Corporació en sessió plenària de data 15 de setembre de 
2021 és plenament ajustat a dret, i vist també l’informe emès pel Servei 
d’Organització i Recursos Humans. 
 
Es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Desestimar, sobre la base dels arguments incorporat a l’informe 
jurídic transcrit, les al·legacions formulades per la Sra. ... contra l’acord 
del Ple de l’Ajuntament de data 15 de setembre de 2021. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació puntual de la Plantilla i la 
Relació de llocs de treball consistent en: 
 

- Amortitzar la plaça d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola enquadrada dins la 
plantilla de funcionaris de la Corporació. 
- Crear una plaça d’Ambientòleg/a encabida dins la plantilla de personal 
funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnics/ques de 
Grau Mitjà, grup A subgrup A2. 
- Transformar el lloc de treball de Tècnic/a de Parcs i Jardins en un lloc 
de treball de Tècnic/a de Medi Ambient i Salut (GS 11A1). 
- Establir la missió i les funcions dels dos llocs de treball denominats 
Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental, segons el següent detall: 

 
MISSIÓ: 
 
- Gestionar els projectes i actuacions de caràcter ambiental que impulsa 
l’ajuntament. 
- Vetllar per la protecció i defensa dels animals i promoure una tinença 
responsable. 
- Complir els objectius individuals i col·laborar en el compliment dels objectius 
de la seva unitat i els generals de l’organització. 
 
 
FUNCIONS: 
 

• Contestar les queixes, suggeriments i avisos que siguin de la seva 
competència i, si és procedent, portar a terme les accions oportunes. 
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• Proporcionar informació  als  PAC  i mantenir  actualitzada  la base  de 
dades d’atenció corresponent al seu matèria d’actuació. 
 
• Identificar oportunitats de subvenció i de patrocini en l’àmbit de la seva 
actuació i gestionar les corresponents sol·licituds. 
 
• Assessorament a l’equip de govern, desenvolupament i aplicació de la 
legislació ambiental. 
 
• Estudi,  disseny  i  implantació  de  les  polítiques  ambientals  de  la 
organització. 
 
• Col·laborar en la Gestió de la mobilitat sostenible. 
 
• Portar la sensibilització, educació i comunicació ambiental, orientada 
cap a la sostenibilitat, el desenvolupament i la cooperació. 
 
• Col·laborar en els processos de participació i comunicació en l’àmbit de 
Medi Ambient i Salut Ambiental. 
 
• Estudi,  anàlisi  i  gestió  dels  recursos  naturals  i  en  especial  de  les 
energies renovables 
 
• Anàlisi/estudi, negociació, participació i mediació en conflictes 
ambientals. 
 
• Portar l’estudi, planificació i prevenció en temes de salut i risc ambiental. 
 
• Gestionar la vigilància, prevenció i control de la qualitat ambiental. 
 
• Col·laborar en la Prevenció i gestió de residus. 

 
• Establiment  de  les  clàusules  ambientals  de  la  contractació  pública 
municipal, ambientalització dels contractes. 
 
• Col·laboració  en  qüestions  relacionades  amb  l’economia  ambiental  i 
economia ecològica. 
 
• Col·laborar en la gestió i eficiència energètica. 
 
• Prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació associada als 
vectors ambientals. 

 
• Promoure i gestionar actuacions adreçades a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic. 
 
• Avaluació de l’impacte ambiental de productes, serveis o sistemes amb 
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visió de cicle de vida. 
 
• Gestió de  les emissions  i  vectors  ambientals  des d’una  perspectiva 
holística i tenint en compte l’impacte sobre els ciutadans. 
 
• Vetllar per la protecció i defensa dels animals i promoure una tinença 
responsable. 
 
• Control i la vigilància de diferents agents físics, químics i/o biològics 
presents a l’espai públic que poden generar riscos per a la salut de les 
persones, exceptuant els que tenen a veure amb la salut pública des d’un 
punt de vista mèdic. 
 
• Gestió de projectes i activitats relacionades amb el Medi Ambient. 

 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a la Sra. ... 

 
 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi 
Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir quinze vots. S’hi abstenen els 
regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. 
Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias i Sr. Marcos Sánchez Siles, és 
a dir cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DECLARAR 
DESERT EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE DRETS D’ÚS PRIVATIU, 
EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, SOBRE DETERMINATS 
ESPAIS DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE CAN VIDALET. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2021, va aprovar 
el “Dictamen que proposa l’aprovació del Plec de condicions regulador de 
l’atorgament de drets d’ús privatiu sobre determinats espais del Mercat de Can 
Vidalet”. Entre els acords es recollia: 
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La convocatòria d’aquest procediment de licitació es va publicar al BOPB en data 
09/08/2021. 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es va presentar una única oferta: 
 
- ... amb NIF ... (Registre d’entrada 21847/2021 de data 14/10/2021). Instància 
per poder optar a la concessió administrativa de la vacant de la parada 6 i de la 
cambra frigorífica número 6 del Nou Mercat Municipal de Can Vidalet. 
 
Tal com es recollia a l’esmentat Plec de Condicions es va presentar tota la 
documentació en 3 sobres tancats (A, B i C). 
 
En data 02/11/2021 es va constituir la mesa de contractació per donar compte 
de la documentació recollida al sobre A de la oferta presentada pel Sr. ... 
 
Un cop valorada i analitzada, per part dels serveis Municipals corresponents, tota 
la documentació del Sobre A relatiu a la documentació administrativa, es va 
considerar que l’oferta presentada pel Sr. ... incompleix els requisits de forma 
descrits en la clàusula 24a del Plec de condicions regulador de l’atorgament de 
drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats 
espais del Mercat Municipal de Can Vidalet. 
 
En relació als fets anteriors la Directora del Servei d’Economia i Treball, tal i com 
indica a l’informe emès en 03/11/2021, proposa la declaració de desert del 
procediment obert per l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió 
administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de Can Vidalet, 
atès que no hi ha cap licitador concurrent que compleixi amb tots els criteris que 
es defineixen al plec de condicions regulador. 
 
En aquest sentit es ratifica i proposa la Mesa de contractació reunida en data 
03/11/2021. 
  
Per la qual cosa i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 67 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens 
locals de Catalunya, i a la vista dels informes incorporats a l’expedient 
 
Es proposa : 
 
Primer.- Declarar la validesa de la pública concurrència per a l’atorgament de 
drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats 
espais del Mercat Municipal de Can Vidalet, convocada mitjançant acord plenari 
de data 21 de juliol de 2021. 
 
Segon.- Declarar deserta la convocatòria per manca d’ofertes plenament 
ajustades a les condicions i requisits establerts al Plec de condicions aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en data 21 de juliol de 2021. 
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Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada pel seu 
coneixement i efectes. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir 
tretze vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. 
Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, 
Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és 
a dir set vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DECLARAR 
L’EXTINCIÓ DELS DRETS CONCESSIONALS DE LES PARADES 63, 64, 65 I 
66 I DEL MAGATZEM 6 DE L’ANTIC MERCAT MUNICIPAL DE CAN VIDALET 
(PARADA 2 DE LA CARPA PROVISIONAL). 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 1.445 de data 17/07/2001, es va autoritzar al Sr. ... 
el traspàs de les parades 63-64-65-66 i del magatzem 6 de l’antic Mercat 
Municipal de Can Vidalet (actualment parada núm. 2 de la carpa provisional del 
mercat de Can Vidalet) a favor de la Sra. ... 
 
Com a titular de les parades de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet, la Sra. 
... va participar en el procés convocat per a la concessió de les parades del nou 
Mercat Municipal de Can Vidalet, resultant adjudicatària de la parada número 2 
d’aquest nou Mercat. La formalització de la concessió es va realitzar en contracte 
administratiu en data 5 de novembre de 2020. 
 
Posteriorment, la senyora ... va formula la renuncia a la concessió formalitzada 
en data 5 de novembre de 2020; renúncia que li va ser acceptada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 21 juliol de 2021, mitjançant acord en 
virtut del qual: 
 
- S’acceptava la renúncia de la concessió sobre la parada 2 del nou Mercat 
Municipal de Can Vidalet 
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- Es declarava l’extinció de la concessió administrativa formalitzada mitjançant 
contracte administratiu en data 05/11/2020 sobre la parada 2 a nom de la Sra. ... 
 
En data 29/10/2021 i registre d’entrada 22985/2021 la Sra. ... ha presentat 
instància on sol·licita la renúncia expressa als seus drets i obligacions dimanants 
de la concessió administrativa de les parades 63-64-65-66 i del magatzem 6 de 
l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet (actualment parada núm. 2 de la carpa 
provisional del mercat de Can Vidalet). 
 
Per la qual cosa, i de conformitat amb el que s’estableix l’article 70 apartat d) del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, en virtut del qual les concessions atorgades sobre el 
domini públic s’extingeixen per la renúncia de la persona concessionària, i vist 
l’informe emès pel Servei d’Economia i Treball. 
 
Es proposa : 
 
Primer.- Acceptar la renúncia formulada per la persona titular de la concessió 
sobre les parades  63-64-65-66 i del magatzem 6 de les corresponents a l’antic 
Mercat Municipal de Can Vidalet (actualment parada núm. 2 de la carpa 
provisional del mercat de Can Vidalet). 
 
Segon.- Declarar la extinció de les concessions administratives sobre les 
parades 63-64-65-66 i del magatzem 6 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet 
(actualment parada núm. 2 de la carpa provisional del mercat de Can Vidalet) de 
les que era titular la Sra. ... 
 
L’extinció comporta la impossibilitat de continuar en l’ús dels espais de domini 
públic sobre els que s’havia establert la concessió administrativa i la reversió a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de la totalitat d’elements mobles 
incorporats a l’espai de domini públic utilitzat. 
 
La declaració de l’extinció, atribuïble únicament a la persona renunciant, no dona 
dret al reintegrament de qualsevol aportació, despesa i ingrés que, per qualsevol 
títol, s’hagés efectuat per a l’obtenció del dret concessional; ni comporta tampoc 
el naixement de cap dret a percebre compensació i/o indemnització de qualsevol 
naturalesa derivada de l’extinció del títol concessional. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada, 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 
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Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas i Sr. 
Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, 
és a dir dinou vots. S’hi absté el regidor Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir un 
vot. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DECLARAR 
L’EXTINCIÓ DELS DRETS CONCESSIONALS SOBRE LA PARADA 44 DE 
L’ANTIC MERCAT MUNICIPAL DE LA PLANA (PARADA 12 DE LA CARPA 
PROVISIONAL) I SOBRE LA PARADA 12 DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE 
LA PLANA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 859 de data 05/04/2011, es va autoritzar al Sr. ... el 
traspàs de la parada núm. 44 de l’antic Mercat Municipal de la Plana (actualment 
parada núm. 12 de la carpa provisional del mercat La Plana) a favor de la seva 
filla, la Sra. ... 
 
En data 19/12/2018 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar 
el “Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en 
règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat 
Municipal de La Plana”. 
 
Tal com s’establia a la clàusula quarta del Plec regulador: 
 
“De conformitat amb allò que s’estableix en els articles 93.1 i 137. 4e) de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques, 
aquest plec de condicions contempla el supòsit d’atorgament directe de la 
concessió demanial a favor de les quinze persones que mantenen la titularitat de 
drets concessionals sobre llocs de venda de l’antic Mercat de la Plana, que va 
ser necessari enderrocar degut a l’estat d’obsolescència de l’edificació i de les 
seves instal·lacions”. 
 
I una vegada verificades les condicions establertes per poder accedir a la 
concessió, en data 02/06/2021 es va procedir a la signatura dels corresponents 
contractes administratius a favor de catorze concessionaris que han de passar a 
tenir parada al nou Mercat Municipal de La Plana. Entre aquests concessionaris 
es trobava la Sra. Neus Vila Parellada com a titular dels drets concessionals 
sobre la parada 12 del nou Mercat Municipal de La Plana. 
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Malgrat haver acceptat la concessió administrativa sobre la parada 12 del nou 
Mercat Municipal de La Plana i de tenir la concessió sobre la parada núm. 44 de 
l’antic Mercat Municipal de la Plana (parada 12 de la Carpa Provisional), la Sra. 
... amb NIF ... ha presentat instància en data 04-10-2021 i registre d’entrada 
20813/2021, en la que renuncia als seus drets concessionals sobre: 
 
- La parada 12 del nou Mercat Municipal de La Plana. 
- La parada 44 de l’antic Mercat Municipal de la Plana (parada 12 de la Carpa 
Provisional). 
 
Per la qual cosa, de conformitat amb l’article 70 apartat d) del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, que estableix que les concessions atorgades sobre el domini públic 
s’extingeixen per la renúncia de la persona concessionària, i vist l’informe emès 
pel Servei d’Economia i Treball. 
 
Es proposa : 
 
Primer.- Acceptar la renúncia formulada per la persona titular de la concessió 
sobre la parada 12 de les corresponents al nou Mercat Municipal de La Plana i 
sobre la parada 44 de les corresponents a l’antic Mercat Municipal de La Plana 
(parada 12 de la Carpa Provisional). 
 
Segon.- Declarar l’extinció de les concessions administratives de les que era 
titular la Sra. ..., i en concret: 
 
- L’extinció de la concessió administrativa formalitzada mitjançant contracte 
administratiu en data 02/06/2021 sobre la parada 12 del nou Mercat Municipal 
de La Plana. 
 
- L’extinció de la concessió administrativa sobre la parada 44 de les 
corresponents a l’antic Mercat Municipal de La Plana (parada 12 de la Carpa 
Provisional). 
 
L’extinció comporta la impossibilitat de continuar en l’ús dels espais de domini 
públic sobre els que s’havien establert les concessions administratives i la 
reversió a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de la totalitat d’elements 
mobles incorporats a l’espai de domini públic utilitzat. 
 
La declaració de l’extinció, atribuïble únicament a la persona renunciant, no dona 
dret al reintegrament de qualsevol aportació, despesa i ingrés que, per qualsevol 
títol, s’hagés efectuat per a l’obtenció del dret concessional; ni comporta tampoc 
el naixement de cap dret a percebre compensació i/o indemnització de qualsevol 
naturalesa derivada de l’extinció del títol concessional. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada, pel seu 
coneixement i efectes. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. 
Ahmad-Ali Beizaee Karimi, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, 
és a dir dinou 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 SETZE.- MOCIÓ 29/21 DEL GRUP MUNICIPAL 
ESPLUGUES EN COMÚ PODEM PER RECUPERAR ELS DRETS DELS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES I DEROGAR LA REFORMA 
LABORAL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
La lluita contra la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia de 
la COVID-19 que portem patint des de fa més d’un any i mig, ha centrat la majoria 
de l’atenció política. Amb la perspectiva de la superació de la crisi sanitària, 
s’obre un escenari diferent, en el qual cal reassumir projectes de canvi acordats 
en el Pacte de Govern. 
 
La nefasta gestió per part del govern conservador en l’anterior crisi econòmica 
d’origen financer, que va estar presidida per les retallades econòmiques i de 
drets socials i laborals a la ciutadania, va afeblir de manera substancial el sistema 
de serveis públics en matèries tan sensibles com la sanitat, l’educació, la 
dependència ... perjudicant amb particular intensitat als sectors més febles i 
vulnerables, generant una insuportable desigualtat social. 
 
En matèria laboral, cal recordar que les reformes del Partit Popular van constituir 
un important canvi de paradigma en la regulació, tant dels drets individuals com, 
sobretot, en els col·lectius com ho és la negociació col·lectiva. 
 
L’abaratiment i facilitació de l’acomiadament -inclòs l’acomiadament per baixes 
justificades- en un context de crisi econòmica, va tenir com a conseqüència ben 
coneguda l’increment sobtat de la desocupació fins a xifres mai abans 
conegudes (fins al 24 per 100 en general, el 55 per 100 en el cas dels joves). 
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Paral·lelament, l’aposta pel foment i flexibilització de la contractació temporal i el 
treball a temps parcial va suposar l’increment exponencial de la precarietat en 
l’ocupació. 
 
Però va ser en l’àmbit de la negociació col·lectiva, un dels mecanismes 
configurats per equilibrar les relacions laborals i  millorar el  repartiment  de  la  
riquesa  generada, en els quals les reformes patrocinades i promogudes pel 
Partit Popular es van mostrar més agressives. De tal manera que aquesta es va 
plasmar en múltiples àmbits. Eliminant garanties bàsiques de l’efectivitat social i 
l’equilibri de la negociació col·lectiva: eliminació de la ultraactivitat i, sobretot, 
establiment de la prioritat del conveni d’empresa enfront del conveni col·lectiu 
sectorial -apostant per l’enfortiment del poder empresarial i pel debilitament de la 
capacitat sindical-. Tot això amb la finalitat i objecte final de provocar la 
devaluació, la reducció generalitzada de salaris, els efectes immediats han estat 
l’increment de la desigualtat social i l’aparició i creixement d’un nou fenomen: la 
pobresa laboral. 
 
La pandèmia ha permès constatar el fracàs d’aquestes polítiques, però, sobretot, 
ha permès constatar que sí es pot fer un altre tipus de política, que si es pot 
abordar una crisi sanitària, social i econòmica sense deixar ningú enrere. 
L’important conjunt de mesures incloses en l’anomenat ‘escut social’ dissenyat i 
posat en marxa pel Govern així ho ha demostrat. 
 
En l’àmbit laboral, particularment, ha quedat clarament demostrat que, davant de 
l’abaratiment i facilitació en un acomiadament, i la devaluació salarial, hi ha altres 
opcions, més justes socialment, però també econòmicament més eficients. 
L’opció pel manteniment de l’ocupació (inclosa la prohibició d’acomiadar) 
mitjançant el mecanisme dels ERTES, l’establiment d’ajudes a les empreses i 
autònoms i les prestacions per desocupació sense consumir els seus drets en 
cas d’extincions futures, han permès mantenir l’ocupació i recuperar l’activitat de 
les empreses i el teixit productiu en un temps i amb unes xifres rècord. 
  
Les mesures normatives adoptades al darrer any i mig han aconseguit 
neutralitzar alguns dels aspectes més regressius de la legislació del Partit 
Popular, però, amb la sortida de la crisi sanitària, econòmica i social, es fa 
imprescindible reprendre els compromisos per a la modernització de el sistema 
de relacions laborals i la millora dels drets laborals del nostre país. 
 
Per tant cal impulsar una nova norma  que derogui la reforma laboral del Partit 
Popular, que incorpori nous paradigmes, que desterri la precarietat i que impulsi 
nous drets en el marc d’un nou estatut del treball digne, que redunden en una 
sortida social de la crisi a través de més i millor ocupació i l’aprofundiment en els 
instruments d’igualtat social. 
 
Aquests objectius han d’ocupar un interès central en el conjunt de mesures i 
plans de recuperació i resiliència, fent de l’ocupació -més i de més qualitat- i el 
benestar ciutadà un dels seus principals objectius, per això. 
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Primer.- Instar el Govern de l’Estat a: 
 
A) Continuar la consolidació del creixement i la creació de l’ocupació estable i de 
qualitat, amb especial atenció a joves i dones, situant aquest objectiu en el centre 
de les mesures dels Plans de recuperació, transformació i resiliència. 
 
B) Culminar, en el marc del diàleg social, la modernització de la normativa laboral 
compromesa amb Europa a partir d’una nova llei del mercat laboral que derogui  
les reformes del Partit Popular, per recuperar els drets arrabassats per elles, i 
recuperi l’equilibri en la negociació col·lectiva, mitjançant: 
 
I. La recuperació de la ultraactivitat dels convenis. 
II. La revisió de la prioritat aplicativa dels convenis d’empresa sobre els 
sectorials. 
III. La modificació del règim de subcontractació laboral, per evitar que sigui un 
mecanisme de precarietat i discriminació. 
IV. La limitació de les facultats de modificació unilateral de les condicions del 
contracte per part de l’empresa, recuperant l’autorització a càrrec de l’autoritat 
laboral en defecte d’acord. 
V. La introducció de Mecanismes per Sostenibilitat de l’Ocupació, que 
proporcionaran la flexibilitat interna a les empreses i estabilitat als treballadors. 
 
C) Abordar una regulació de les modalitats contractuals que acabi amb la 
precarietat i el frau, en favor l’ocupació estable i de qualitat: 
 
I. Simplificant les modalitats temporals de contractació laboral, garantint que 
contracte indefinit sigui la regla general. 
II. Desenvolupant una adequada regulació del contracte formatiu que respongui 
a les necessitats formatives d’empreses i treballadors. 
III. Reforçar el contracte fix discontinu per a les activitats de naturalesa cíclica i 
estacional. 
IV. Impulsant la lluita contra el frau laboral mitjançant el disseny d’un pla 
estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, acompanyat d’una 
dotació pressupostària suficient que li permeti disposar dels mitjans humans i 
materials necessaris per fiscalitzar amb prou garanties el compliment de la 
normativa laboral. 
V. Establint un topall màxim de temporalitat justificada del 15% per causes de 
producció o substitucions a les empreses. 
  
Segon.- Traslladar els presents acords al President del Govern de l’Estat, al 
Ministeri de Treball i Economia Social, als sindicats CCOO i UGT als grups 
polítics del Congrés, Senat, Parlament Europeu i Parlament de Catalunya, a la 
Federació Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. 
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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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores 
Castro Leiva, és a dir disset vots. Vota en contra el regidor Sr. Marcos Sánchez 
Siles, és a dir un vot. S’hi abstenen la regidora Sra. Gemma García Cejas i el 
regidor Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir dos vots. 
 
La moció s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1221_video_211117.mp4?session=f
f8080817c829a7a017ca206cd69001e 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les dinou 
hores i cinquanta-un minuts del dia abans esmentat; de tot això, es lliura la 
present acta, que signa la Sra. alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe. 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1221_video_211117.mp4?session=ff8080817c829a7a017ca206cd69001e
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1221_video_211117.mp4?session=ff8080817c829a7a017ca206cd69001e
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