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AJUNTAMENT  PLE  4/20 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE MARÇ DE 2020 
 
A les divuit hores i sis minuts del dia 18 de març de 2020, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les 
tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels regidors i regidores 
Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia 
Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, 
Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles.   
              
Atesa la situació d’emergència sanitària i la situació d’excepcionalitat derivada 
de la declaració de l’Estat d’Alarma efectuada per l’Estat, la sessió es realitzà de 
forma telemàtica, a l’empara de l’acord del Ple de la corporació adoptat per 
unanimitat, és a dir, dels vint-i-un regidors i regidores que conformen la 
Corporació, com a primer punt de l’ordre del dia de la sessió.  
              
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/420_video_200318.mp4?session=ff
808081701605af0170c3a0f3be01fc 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ A 
PORTA TANCADA DE LA SESSIÓ, SENSE PREJUDICI DE LA SEVA 
PUBLICITAT MITJANÇANT RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE. 
 
És publica i notòria la situació d’emergència sanitària global derivada del brot del 
COVID-19 que s’ha convertit en pandèmia, tal i com ha declarat l’Organització 
Mundial de la Salut el passat 11 de març. 
 
Aquesta situació d’emergència ha obligat al govern de l’Estat a l’adopció de 
mesures extraordinàries que s’han concretat en el Real Decreto-ley 8/2020, de 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/420_video_200318.mp4?session=ff808081701605af0170c3a0f3be01fc
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/420_video_200318.mp4?session=ff808081701605af0170c3a0f3be01fc
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17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19” i en el “Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19”. 
 
Entre les mesures adoptades es troben la limitació de la mobilitat de les persones 
i la restricció de la celebració d’actes de la més diversa naturalesa que tenen 
com a comú denominador la presència simultània en espais públics o privats de 
una pluralitat de persones. 
 
No obstant, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, com a la resta 
d’administracions locals, dintre de les seves possibilitats i en el marc establert 
per les dues normes indicades, ha de seguir desenvolupant i complint les seves 
funcions institucionals i prestant a la ciutadania els serveis públics de la seva 
competència. 
 
Per donar compliment a les obligacions institucionals i de servei referides resulta 
imprescindible que els seus òrgans col·legiats i individuals adoptin les 
resolucions administratives que en cada cas siguin preceptives i facilitin la 
participació del conjunt d’electes locals en les tasques de control que els atorga 
la legislació vigent.  
 
El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és a l’hora l’òrgan col·legiat al 
que li correspon la competència per a l’adopció en les matèries determinades per 
la normativa vigent, i l’òrgan apte per l’exercici de les funcions de control. 
Ambdues funcions es desenvolupen normalment en sessions públiques que se 
celebren a la Casa amb periodicitat mensual i són transmeses de forma 
telemàtica i en directe. 
 
No obstant, l’article 56 del Reglament Orgànic Municipal preveu la possibilitat de 
celebració de la sessió plenària a porta tancada en un seguit de supòsits i, 
especialment quant concorren circumstàncies d’ordre públic que així ho 
aconsellin, com és el cas que ens ocupa. 
 
A la vista de la situació d’excepcionalitat i d’emergència descrites no sembla 
aconsellable per raons de salut pública celebrar el Ple de forma pública pels molt 
evidents riscos per a la salut derivats i tampoc sembla aconsellable la realització 
del ple de forma presencial, pel mateix motiu; però tampoc sembla aconsellable 
la paralització de la institució quan més és necessària. 
 
És per això, que es considera oportú proposar al Ple: 
 
 
 
Primer.- Establir que durant la vigència de l’estat d’alarma decretat pel govern 
de l’Estat i les pròrrogues que puguin establir-se les sessions del Ple de 
l’Ajuntament es realitzin a porta tancada i mitjançant videoconferència que 
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asseguri l’autenticitat i la connexió plurilateral en temps real amb imatge i so de 
les persones membre assistentes en remot, de forma que el secretari de 
l’Ajuntament pugui constatar tant la seva assistència durant el desenvolupament 
de la sessió, com les seves intervencions i sentit del vot en relació amb els 
diferents punts de l’Ordre del dia de la sessió. 
 
Segon.- Ordenar que la gravació obtinguda de la videoconferència celebrada 
sigui objecte de publicació en el web municipal per facilitat l’accés de la 
ciutadania, en el mateix lloc web ho es fan públiques les vídeo-actes que 
ordinàriament es realitzen de cada sessió. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 8 
DE MARÇ DE 2020, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 
 
“Per un futur radicalment igualitari” 
 
És innegable que ens trobem immerses en un nou cicle del moviment feminista 
a nivell mundial. L’aturada internacional de dones proposada pel 8 de març de 
2017 ha marcat un precedent, implicant a més de 50 països i promovent mesures 
fins ara impensables i altament transformadores. Diferents països han incorporat 
a l’agenda política la justícia reproductiva, la igualtat laboral i la dignitat salarial, 
la sostenibilitat de la vida, i les polítiques feministes s’han escampat arreu com 
una taca d’oli poderosa i lila.  
 
La present mobilització a nivell mundial es troba actualment davant d’un moment 
crucial en què la comunitat internacional, aquest any 2020, celebra el vint-i-
cinquè aniversari de la Quarta Conferència Mundial de les Dones i de l’adopció 
de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, constituint-se per part de més 
de 187 països el programa més visionari per l’apoderament de les dones i les 
nenes en tot el món. Alhora, ens trobem davant el cinquè aniversari dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, que posa la 
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igualtat de gènere en el centre del desenvolupament sostenible. Ara bé, la realitat 
que ens envolta ens ensenya que encara tenim molt camí per recórrer atès que 
el canvi real és desesperadament lent per a la majoria de dones i nenes del món.  
 
En el marc d’aquestes commemoracions, i reprenent els eixos d’actuació de 
Beijing, des de les institucions públiques volem construir una societat on tothom 
pugui gaudir dels mateixos drets i oportunitats, on dones i homes rebin idèntic 
salari per un treball d’igual valor, on puguem gaudir d’espais públics i privats 
lliures de violències, on no es legitimi cap forma d’explotació del cos de les dones 
i per això estem en contra de la tracta de les dones i la seva explotació sexual, 
on siguem justament reconegudes i representades i existeixi una redistribució 
sostenible i equitativa dels recursos, on els homes i nens no siguin educats en 
masculinitats opressives, i en definitiva, on posem al centre la vida.  
 
Al món local, com sempre, capdavanteres en atendre les necessitats més 
immediates i palpadores de les realitats quotidianes, hem començat a aplicar 
mesures radicals. Perquè com va dir l’Àngela Davis “el feminisme és la idea 
radical que sosté que les dones som persones”.  
 
I, en un moment com l’actual, en què assistim a un avenç de l’extrema dreta, des 
dels nostres pobles i ciutats hem d’alçar la veu i articular una resposta implacable 
que sigui capaç de vèncer el seu discurs tòxic ple de falsedats, tal com hem fet 
les dones en altres moments de la història. Perquè com deia Simone de Beauvoir 
”No oblideu mai que bastarà una crisi política, econòmica o religiosa perquè els 
drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no es donen per 
adquirits, heu de romandre vigilants tota la vostra vida”.  
 
Som conscients que el repte de redibuixar l’actual sistema social i cultural, que 
buida de continguts un seguit de drets fonamentals, només serà assolible 
mitjançant l’articulació de polítiques transformadores, feministes i interseccionals 
que provinguin i es despleguin al territori a través del diàleg i el treball continuat 
amb les entitats feministes, els moviments socials i la societat civil.  
 
És l’hora que la igualtat sigui una realitat. Sabem que la lluita és llarga perquè 
volem arribar lluny, però també perquè venim de lluny!! 
 
Per tot això, el ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat acorda: 
 
ÚNIC.- Declarar l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat com a ciutat feminista, 
assumint com a propi el decàleg elaborat per a la construcció de ciutats 
feministes que es transcriu a continuació: 
 
“Decàleg per a la construcció de ciutats feministes” 
 
1. Declarar-se municipi feminista a través d’una moció o declaració institucional 
aprovada en el ple i acompanyar aquesta declaració de polítiques públiques que 
li donin sentit i contingut, i d’un impuls dels valors feministes que impregnin el 
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conjunt del teixit social i econòmic de la ciutat i les actuacions ambientals. Crear 
un registre de bones pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat. 
 
2. Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el 
pressupost municipal, des d’una perspectiva de gènere, com un potent 
instrument per a la realització de polítiques públiques d’igualtat. 
 
3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un 
nou marc per superar els actuals protocols i convertir-se en un eina eficaç que 
articuli el treball de tots els agents implicats en la lluita contra el masclisme en 
totes les seves manifestacions (micromasclismes, violència virtual o digital, etc.). 
 
4.Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una 
revisió urbanística i de l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als carrers volem 
ser lliures, no valentes”. Definir protocols clars d’actuació en casos de situacions 
d’assetjament sexual en tots els àmbits i vetllar pel seu compliment. Actuar també 
a nivell preventiu. 
 
5. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de 
Recursos Humans i treballar per la total supressió de la bretxa salarial. Incorporar 
també la visió de gènere en els procediments de contractació pública i garantir 
que aquestes recaiguin en empreses o entitats que acreditin unes condicions 
laborals i salarials dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en els temaris i 
plecs i en els plans de formació dels personals de l’Ajuntament. 
 
6. La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l’educació formal 
i no formal, en el lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a 
assolir la igualtat entre homes i dones en el marc del respecte vers la diferència. 
 
7. Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones 
com a element central de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i 
professionals que s’hi dediquen i promoure un diàleg amb els agents socials per 
difondre conjuntament la necessitat i la rellevància dels treballs de cura. 
 
8. Comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria 
històrica i les contribucions de les dones a l’esdevenir del municipi i de la 
comarca, i enfortint les dones creadores o dedicades a la ciència o la tecnologia. 
Afavorir l’ús de noms de dones i de noms d’espais de dones al nomenclàtor. 
 
9. Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no 
sexista, fer visibles les dones als mitjans de comunicació local. Elaborar i 
compartir un llibre d’estil propi. Vetllar per assolir una representació equilibrada 
de dones i homes als mitjans de comunicació. Incorporar sancions sobre 
publicitat sexista a les ordenances. I aprofitar els recursos existents, com 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. 
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10. Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el temps 
del treball assalariat, amb la necessitat de temps personal i que afavoreixin la 
corresponsabilitat. Fomentar la participació i representativitat de les dones 
cercant la paritat a els organismes i entitats de la ciutat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A L’EXTENSIÓ 
DEL TRAMVIA DES DE SANT FELIU DE LLOBREGAT AL POLÍGON EL PLA; 
MOLINS DE REI, L’INTERCANVIADOR AMB FGC A SANT VICENÇ DELS 
HORTS I PALLEJÀ. 
 
A iniciativa de la plataforma “Volem el Trambaix al Pla” formada per agents 
socials i econòmics, entitats veïnals, socials i a favor de la mobilitat sostenible 
del Baix Llobregat, l’Ajuntament d’Esplugues acorda aprovar la següent 
declaració institucional signada pel conjunt de grups municipals del consistori: 
 
Atès que el tramvia del Baix Llobregat s’ha demostrat com un dels transports 
públics més eficaç, còmode i accessible, fent el passat any 2018 més de 19 
milions de viatges entre Barcelona i el Baix Llobregat. 
 
Atès que el Baix Llobregat i en especial la seva part central pateix de manera 
important  la contaminació atmosfèrica i per aquest motiu molts municipis estan 
inclosos a la Zona de Protecció especial de l’ambient atmosfèric. 
 
Atès que aquests municipis estan afectats directament pel Pla d’Adaptació al 
Canvi Climàtic de l’AMB que defensa també la millora del transport públic i la 
reducció important de l’ús del vehicle privat com una de les mesures importants 
a desenvolupar. 
 
Atès que la millora del Trambaix, mitjançant l’enllaç directe de la T3 per Laureà 
Miró a Esplugues i l’extensió del tramvia per Sant Feliu, el Polígon Industrial el 
Pla, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts – Pallejà, esdevé una necessitat de 
primer ordre en les comunicacions amb transport públic al Baix Llobregat, per 
garantir un bon intercanvi modal i la connexió amb les xarxes de trens de 
rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat i d’autobusos. 
 
Atès que l’extensió del Tramvia cap a Sant Feliu, Pol. Ind. El Pla , Molins de Rei 
i Sant Vicenç – Pallejà, tot superant la barrera natural del riu Llobregat, connecta 
les 4 ciutats, que sumen més 108.000 habitants, genera una important 
dinamització econòmica, social i cultural de la part central del Baix Llobregat i 
permet avançar en el dret a accedir sense impediments i de manera segura als 
espais públics, així com als centres de treball. 
 
Atès que aquesta extensió permet també connectar amb un bon transport públic 
al Polígon Industrial del Pla i uns altres 3 polígons industrials, facilitant els 
desplaçaments dels treballadors. 
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Atès que en el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 de la Regió 
Metropolitana de Barcelona ja es preveia l’estudi de viabilitat d’extensió de la 
línia T-3 del tramvia fins a Quatre Camins a Sant Vicens dels Horts – Pallejà per 
a connectar amb els FGC. 
 
Atès que en el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 de la Regió 
Metropolitana de Barcelona ja es preveia la realització del projecte d’extensió de 
la línia T-3 del tramvia fins a Quatre Camins a Sant Vicens dels Horts – Pallejà 
per connectar amb els FGC. Projecte que no s’ha realitzat. 
 
Atès que és immediat l’inici de les obres de soterrament de les vies del tren a 
Sant Feliu de Llobregat i que la Generalitat de Catalunya -ATM i l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat  ja han acordat la prolongació del tramvia fins la porta del 
Polígon Industrial el Pla, amb dues noves estacions. 
 
Atès que recentment l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat el 
desenvolupament urbanístic de Can Coll i s’ha previst un reserva d’espai en pel 
pas del tramvia pel carrer del Canal de l’Infanta, fent possible el pas d’aquest 
sostenible mitjà de transport.  
 
Atès que el tram de l'extensió del tramvia pel Polígon el Pla i fins a Molins de Rei 
és de relativa facilitat constructiva, ja que les necessitats d’urbanització son 
mínimes i els costos d’execució son baixos  comparats amb altres intervencions 
urbanes. 
 
Atenent a totes aquestes circumstàncies es proposa al Ple Municipal l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità /ATM  que realitzi de 
manera immediata el estudis i projectes acordats i no realitzats en els Plans 
d’Infraestructures (PDI) dels anys 2001-2010 i 2011-2020  sobre la prolongació 
del Trambaix fins a l’Estació de Quatre camins dels FGC situada en els municipis 
de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà. 
 
Segon.- Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità /ATM que el projecte 
executiu es realitzi en dos fases: 
 
- Una primera de 3 km aproximadament amb quatre noves parades, amb inici 
des de la última parada a Sant Feliu de Llobregat, passant pel Polígon Industrial 
el Pla fins a Molins de Rei.  
- Una segona tot superant el riu Llobregat des de Molins de Rei  fins a l’estació 
dels FGC a Quatre Camins. 
 
Tercer.- Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità /ATM que incorpori 
l’execució del projecte de la primera fase de l’extensió del tramvia fins el Polígon 
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Industrial el  Pla i Molins de Rei en el nou PDI 2021-2030, fent possible  la seva 
execució  material abans de l’any 2030. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a: l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, als Ajuntaments de: Barcelona, Hospitalet de  Llobregat, Cornellà, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant 
Vicenç dels Horts i Pallejà. A Comissions Obreres del Baix Llobregat (CCOO), a 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), a la Federació 
d’Associació de Veïns i Veïnes del Baix Llobregat, a la Plataforma d’usuaris del 
Transport Públic de Molins de Rei, a les Associacions de Veïns i Veïnes locals, 
a les Associacions d‘Empresaris, a les Entitats representants del Comerç local i 
a tots els mitjans de comunicació local i comarcal. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 3/20 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE FEBRER DE 
2020.  
 
Sotmesa a votació l’acta, s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de 
la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 19 de febrer 
de 2020, és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 110 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
es transcriurà al llibre d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. 
alcaldessa i el Sr. Secretari.  
 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/420_video_200318.mp4?session=ff
808081701605af0170c3a0f3be01fc 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 

 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/420_video_200318.mp4?session=ff808081701605af0170c3a0f3be01fc
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/420_video_200318.mp4?session=ff808081701605af0170c3a0f3be01fc
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ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA DEIXAR SENSE 
EFECTE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA 
GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE 
DÉU, EDIFICI PSIQUIATRIA (ITAKA) I ANTIC EDIFICI DOCENT. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Expedient: 2018/16/2248 
 
Primer.- Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat que estableix el següent: 
 
“El 24 d’abril de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019/9428), el senyor 
..., en representació de Orden Hospitalaria San Juan de Dios, i de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, presenta un document de Modificació del Pla general Metropolità, 
amb modificacions respecte del document presentat prèviament. 
 
L’objecte del document és, bàsicament, l’ajust de l’ordenació en l’àmbit de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu per tal d’encabir el nou Pediàtric Càncer Center, 
dins de l’antic edifici docent ubicat amb front al carrer Santa Rosa, i permetre la 
connexió amb l’actual Hospital, mitjançant una passera elevada i coberta sobre 
el carrer Santa Rosa (vial públic).  
 
L’àmbit del document és plurimunicipal, perquè abasta terrenys del terme 
municipal de Barcelona i d’Esplugues de Llobregat. 
 
El 15 de maig de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar assumir com a pròpia la proposta de la Modificació puntual de Pla 
general metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Deu, Edifici Psiquiatria 
(ITAKA) i Antic Edifici Docent, per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a 
l’Equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, 
promoguda per la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, i l’Hospital Sant Joan de 
Déu, pel que fa a les determinacions que afecten terrenys inclosos dins del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat; aprovar inicialment el document, i  
sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes. El 4 de juliol de 2019, es va 
inserir al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci per a l’obertura del 
període d’informació pública. 
 
El 18 de febrer de 2020, (Registre general d'entrada núm.2020/3217), el senyor 
..., en representació de l’Hospital Sant Joan de Deu, presenta un escrit mitjançant 
el qual indica que l’Ajuntament de Barcelona ha sol·licitat introduir unes 
modificacions en el document, i sol·licita la retirada del document de la 
Modificació puntual del Pla general metropolità de referència. 
FONAMENTS DE DRET  
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En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que la iniciativa privada 
no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, l’ajuntament 
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
disposa l’art. 47.2.ll) de l’esmentada Llei. 
 
CONCLUSIONS 
 
Tenint en compte que la Modificació puntual del Pla general metropolità en 
l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Deu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici 
Docent, per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al 
carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, va ser promoguda per la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios, i l’Hospital Sant Joan de Déu; que 
l’Ajuntament de Barcelona ha demanat la incorporació de rectificacions en el 
document, que és d’àmbit plurimunicipal, i que la mateixa Ordre Hospitalària 
demana retirar la documentació, per tal de presentar un nou document, en 
substitució de l’anterior, que incorpora les determinacions requerides per 
l’Ajuntament de Barcelona, només resta concloure que correspon deixar sense 
efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 15 de maig de 2019, mitjançant el qual 
va acordar assumir com a pròpia la proposta de la Modificació puntual de Pla 
general metropolità de referència; aprovar inicialment el document, i  sotmetre’l 
a informació pública.” 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- RESTAR ASSABENTAT aquest plenari de la sol·licitud presentada el 
18 de febrer de 2020, (Registre general d'entrada núm.2020/3217), per l’Hospital 
Sant Joan de Deu, de retirada del document de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Deu, Edifici Psiquiatria 
(ITAKA) i Antic Edifici Docent, per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a 
l’Equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, 
com a conseqüència de la introducció de modificacions en el document, a 
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona, que fan necessària una nova 
aprovació.  
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SEGON.- DEIXAR SENSE EFECTES l’acord del Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, de 15 de maig de 2019, d’aprovació inicial de la 
Modificació puntual de Pla general metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan 
de Deu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici Docent, per encabir el nou 
Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, 
d’Esplugues de Llobregat, promoguda per la Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios, i l’Hospital Sant Joan de Déu, pel que fa a les determinacions que afecten 
terrenys inclosos dins del terme municipal d’Esplugues de Llobregat.  
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, 
i l’Hospital Sant Joan de Déu, i a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ EN 
L’ÀMBIT DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU, EDIFICI PSIQUIATRIA 
(ITAKA) I ANTIC EDIFICI DOCENT. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Expedient: 2020/1948/2248 
 
PRIMER.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals 
del Servei d’Urbanisme, que estableix el següent: 
 
“1. Sol·licitud. Antecedents 
 
Per registre d’entrada del dia 14/02/2020 i amb número 2020-3040, el Sr. ...,  en 
representació de l’Orde Hospitalària Germans de Sant Joan de Déu, presenta a 
aquest Ajuntament el document de “Modificació puntual de PGM en l’àmbit de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici Docent per 
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encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al carrer Santa 
Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat”, redactat per l’arquitecte Sr. ... (PINEARQ 
SLP), de data febrer de 2020, a efectes de la seva tramitació per aprovació inicial. 
 
És important assenyalar que, anteriorment, en data 28/11/2018 i amb número 
2018-24029, el Sr. ...,  en representació de l’Orde Hospitalària Germans de Sant 
Joan de Déu, havia presentat a aquest Ajuntament un document amb el mateix 
nom de “Modificació puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Edifici Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer 
Center a l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de 
Llobregat” i redactat també per l’arquitecte Sr. .... Aquest document va ser 
informat degudament i aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues 
en data 15 de maig de 2019. 
 
Per registre d’entrada del dia 18/02/2020 i amb número 2020-3217, el Sr. ...,  en 
representació de l’Orde Hospitalària Germans de Sant Joan de Déu, presenta un 
escrit en el que sol·licita retirar la documentació tècnica presentada en data 
28/11/2018 i l’entén substituïda per la presentada en data 14/02/2020, donat que, 
aquest nou document de Modificació de PGM inclou la modificació de alguns 
aspectes tècnics que s’han incorporat a requeriment de l’Ajuntament de 
Barcelona, donat que l’esmentat document afecta a ambdós municipis i, per tant, 
cal que es tramiti de forma simultània tant a Barcelona com a Esplugues de 
Llobregat. 
 
És important assenyalar, per tant, que, donat que l’àmbit de la Modificació de 
PGM inclou terrenys tant del municipi d’Esplugues com del municipi de 
Barcelona, el document també s’haurà de presentar a tramitació a l’Ajuntament 
de Barcelona.  

 
2. Planejament vigent  
 
El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
Pel que fa referència a l’Hospital de Sant Joan de Déu i edifici de Psiquiatria: 
 
• Pla General Metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. 
 
• Pla Especial Equipaments al solar ocupat per Hospital Sant Joan de Déu, 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la 
Generalitat de Catalunya el 6 de novembre de  1996. 
 
• Modificació Puntual del “Pla Especial d’Equipaments del Solar ocupat per 
l’Hospital Sant Joan de Déu”, Text Refós aprovat definitivament el 14 de maig de 
2009, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 30 d’abril de 2008, en el ben entès que es 
tindrà en compte que l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada en el sector 
de referència, que forma part del Text refós, haurà de ser executat 
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simultàniament amb el desenvolupament del Pla, especialment en allò que sigui 
obligació del promotor del pla especial. 
 
• Modificació Puntual del “Pla Especial d’Equipaments del Solar ocupat per 
l’Hospital Sant Joan de Déu”, aprovada definitivament el 17 de setembre de 
2015. 
 
Pel que fa l’antic Edifici Docent, ara Pediàtric Càncer Center: 
 
• Pla General Metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. La 
parcel·la Edifici Docent ocupa els nº 39 al 57 del carrer Santa Rosa d’Esplugues 
de Llobregat. Al PGM-76, la major part del sòl va ser qualificat amb la clau 7a 
equipaments  comunitaris, restant una petita part qualificada com a 27-Parcs 
forestals. 
 
• “Modificació Puntual del Pla General Metropolità de la zona delimitada pel 
carrer Santa Rosa i la   Ronda de Dalt”, aprovada definitivament per la  Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en data 21 de juliol de 1998. L’objectiu  d’aquesta  
M.P.G.M.  va  ser  adaptar  les determinacions dels usos establerts pel P.G.M. a 
les  transformacions  i preexistències i a l’hora normalitzar l’estructura de la 
propietat als usos d’interès públic que s’hi troben instal·lats permanentment. 
 
• P.E. Equipaments de la Finca C/ Santa Rosa, 39-57 (B-Es). Amb data 20 de 
gener de 1.999 va ser aprovar definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya el Text Refós del “Pla Especial d’Equipaments del solar 
situat al carrer Santa Rosa nº 39 al 57, al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat i Barcelona, propietat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu”.  
 
• Modificació del Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de l’equipament existent 
al C/ Santa Rosa nº  39  al  57  d’Esplugues  de  Llobregat  i  Av.  d’Esplugues  
nº  27  de  Barcelona propietat de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu,  
aprovada definitivament per la  Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 22 
de Desembre de 2017. 
 
• Estudi de Detall pel qual es defineix el nou perímetre regulador de les 
alineacions de la planta baixa, aprovat definitivament el 17 d’abril de 2002 per 
l’Ajuntament d’Esplugues i publicat al BOP el 15 de maig de 2002. 
 
• Modificació del PGM per a la regulació del desenvolupament dels sòls 
d’Equipament en la zona d’influència del Parc de Collserola, aprovada 
definitivament per acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona el 20 d’octubre de 2004. Aquest planejament, però, afecta únicament 
a la part de la parcel·la inclosa en el terme municipal de Barcelona. 
 
3. Objecte del document 
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L’objecte del document presentat és, bàsicament,  l’ajust de la ordenació en 
l’àmbit de l’Hospital de Sant Joan de Déu per tal d’encabir, amb les millors 
condicions possibles el nou Pediàtric Càncer Center (Centre de tractament i 
investigació del càncer infantil) dins de l’antic Edifici Docent amb front al carrer 
Santa Rosa i permetre la connexió amb l’actual Hospital mitjançant una passera 
elevada i coberta sobre el vial públic (carrer Santa Rosa). 
 
El nou Pediàtric Càncer Center (PCC) planteja la reforma i ampliació de l’actual 
edifici docent ubicat als terrenys de L’Hospital Sant Joan de Déu, aprofitant tant 
els espais alliberats pel desplaçament de l’Escola d’Infermeria a altres edificis 
com els espais de futur  creixement permesos al Pla Especial vigent sobre la 
parcel·la que ocupa. 
 
Per tal d’ajustar la ordenació proposada a les necessitats de l’equipament, 
aquesta Modificació de PGM proposa també aplicar el actual coeficient 
d’edificabilitat de l’Hospital de Sant Joan de Déu, de 2’17 m2st/m2sòl a la part de 
parcel·la del nou Pediàtric Càncer Center situada al terme municipal d’Esplugues 
de Llobregat i de 1’98 m2st/m2sòl a la part de parcel·la del nou Pediàtric Càncer 
Center situada al terme municipal Barcelona, donat que la Modificació del PGM 
per a la regulació del desenvolupament dels sòls d’Equipament en la zona 
d’influència del Parc de Collserola, aprovada definitivament per acord de la 
Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona el 20 d’octubre de 2004 i 
només d’aplicació al terme municipal de Barcelona, determina que, en sols 
situats a l’àrea d’influència del Parc de Collserola només s’admetrà un augment 
del 10% de l’edificabilitat vigent a cada parcel·la en el moment d’aprovació del 
document, de manera que, donat que en l’actualitat té una edificabilitat de 1’8 
m2st/m2sòl, el màxim admès és de 1’98 m2st/m2sòl. 
 
El futur edifici del Pediàtric Càncer Center PCC albergarà els serveis propis 
d’aquest tipus de centres de tractament i lluita contra el càncer pediàtric, incloent 
els espais ambulatoris de consulta externa i hospital de dia, així com les unitats 
d’hospitalització i laboratoris de recerca que complementen les necessitats 
funcionals de l’equipament. 
 
En concret, el document presentat preveu un sostre màxim de 12.109 m2 per al 
nou Pediàtric Càncer Center, la qual cosa significa un augment d’uns 1.570 m2. 
respecte el sostre que té assignat pel planejament vigent. 
 
4. Àmbit. Qualificacions urbanístiques vigents 
 
La modificació de planejament que es proposa te com a àmbit de referència el 
format per les tres parcel·les propietat de l’Ordre Hospitalari Germans de Sant 
Joan de Déu: parcel·la ocupada per l’Hospital Sant Joan de Déu, parcel·la 
ocupada per l’Edifici Psiquiatria i parcel·la que ocupa els nº 39 al 57 del C/ Santa 
Rosa, antic Edifici Docent i ara nou Pediàtric Càncer Center,  així com el seu 
espai intersticial (vial públic corresponent al Carrer Santa Rosa) implicat degut a 
la proposta de construcció d’una passera elevada i coberta. 
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Parcel·la ocupada per l’Hospital Sant Joan de Déu: 
 
• 19.695,37 m2 superfície parcel·la - Clau Urbanística 7a equipaments 
comunitaris i dotacions actuals 
 
Parcel·la ocupada per l’Edifici Psiquiatria (Itaka): 
 
• 627.25 m2 superfície parcel·la. - Clau Urbanística 7a equipaments comunitaris 
i dotacions actuals. 
 
Parcel·la Antic Edifici Docent que ocupa els nº 39 al 57 del C/ Santa Rosa la 
major part de la qual va ser qualificada amb la clau 7a equipaments comunitaris, 
restant una petita part qualificada com a 27-Parcs forestals de conservació. En 
l’àmbit plantejat en la present Modificació nomes s’afecta a la superfície 
qualificada com a Clau 7a: 
 
• 5.855 m2 de superfície. - Clau Urbanística 7a equipaments comunitaris i 
dotacions actuals. 
 
Vial públic C/ Santa Rosa: 
 
• 1.690 m2 de superfície - Clau Urbanística 5. Xarxa viaria bàsica. 
 
La superfície total de l’àmbit de Modificació de PGM es de 27.867,62 m2. 
D’aquesta superfície total d’actuació, és important assenyalar que 3.139 m2 es 
situen al terme municipal de Barcelona i la resta, 24.728’62 m2 al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
La totalitat dels sòls qualificats d’Equipaments són de propietat de l’Orde 
Hospitalària dels Germans de Sant Joan de Déu. 
 
5. Descripció de la proposta  
 
El document presentat conté una descripció completa del Programa Funcional 
previst del Pediàtric Càncer Center, actualment en construcció. 
 
Donat que els serveis previstos en l’equipament s’han anat ampliant, de manera 
que està previst que estigui composat, a banda de la part assistencial i 
d’hospitalització, d’un laboratori d’investigació d’avantguarda i alta tecnologia, 
dedicat al diagnòstic i pronòstic molecular i cel·lular, així com també d’un banc 
de tumors i una unitat de bioinformàtica. 
En conclusió, el Programa Funcional que s’adjunta al document de Modificació 
estableix les necessitats de sostre del nou Pediàtric Càncer Center en uns 8.192 
m2 construïts. 
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El Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de l’equipament existent al C/ Santa 
Rosa nº  39  al  57  d’Esplugues  de  Llobregat  i  Av.  d’Esplugues  nº  27  de  
Barcelona propietat de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu  aprovat 
definitivament el 22 de Desembre de 2017 determinava un índex d’edificabilitat 
de 1’8 m2st/m2sòl, índex que es considera insuficient per a encabir la totalitat de 
serveis necessaris pel desenvolupament del Pediàtric Càncer Center. És per 
aquest motiu que el present Document de Modificació de PGM estableix un 
sostre únic per a la totalitat de l’equipament de l’Hospital situat al terme municipal 
d’Esplugues, a una i altra banda del carrer Sant Rosa, igualant l’índex actual de 
la parcel·la principal de l’Hospital, fixant-la per la totalitat d’Equipament en 2’17 
m2st/m2sòl. 
 
Tal com s’ha explicat anteriorment, la Modificació de PGM estableix un sostre 
per a la part de l’equipament de l’Hospital situat al terme municipal de Barcelona 
de 1’98 m2st/m2sòl. 
 
Aquests índexs, en qualsevol cas, són molt inferiors als índexs d’edificabilitat 
d’altres equipaments hospitalaris de l’entorn metropolità, ja que, a tall d’exemple, 
l’Hospital Clínic de Barcelona supera l’índex de 4’45 m2st/m2sòl i l’Hospital del 
Mar es situa en 2’21 m2st/m2sòl. 
 
A més, la present Modificació proposa una connexió, mitjançant una passera 
elevada entre els dos edificis (l’actual Hospital i el nou Pediàtric Càncer Center), 
donat que es preveu la necessitat de realitzar gran quantitat de desplaçaments 
diaris entre els dos edificis, especialment per la realització de proves 
diagnòstiques a l’Hospital i d’intervencions quirúrgiques d’alta complexitat, també 
a l’Hospital. En el cas de no existir aquesta futura passera, aquests 
desplaçaments s’haurien de fer en ambulància, amb els perjudicis evidents, tant 
pels pacients com pels serveis hospitalaris com pel medi ambient que això 
significaria. 
 
Per a permetre la construcció d’aquesta passera sobre el carrer Santa Rosa el 
document de referència preveu qualificar amb la doble clau urbanística 5/7a un 
total de 96 m2 que han de permetre construir una passera de uns 6 m. d’amplada 
amb un gàlib mínim inferior de 6 m., suficient pel pas de qualsevol vehicle de 
transport urbà o de serveis.  
 
Pel que fa a la ocupació màxima permesa per a les diferents construccions 
hospitalàries, el document proposa també establir per a la totalitat de l’àmbit del 
Pediàtric Càncer Center un percentatge d’ocupació sobre rasant del 55 %, molt 
similar al ja establert pel planejament vigent per la resta de l’Hospital, del 58 % 
sobre rasant i augmentar el percentatge sota rasant, passant de l’actual 70 % al 
85 % per a la parcel·la de l’Hospital i del 52 % al 55 % per a la parcel·la del 
Pediàtric Càncer Center, per tal de permetre la ubicació de serveis i instal·lacions 
en plantes soterrades d’una manera més intensiva i adequada. Pel que fa a 
l’edifici anomenat ITAKA (Psiquiatria) es manté el percentatge d’ocupació en el 
74 % del planejament vigent, tant sota com sobre rasant. Aquests percentatges 
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d’ocupació es determinen de la mateixa manera tant per la part de l’àmbit dins 
del terme municipal d’Esplugues com la part corresponent al terme municipal de 
Barcelona. 
 
Pel que fa als usos, es mantenen els determinats pel planejament vigent, és a 
dir, el sanitari –assistencial, el cultural i religiós, el docent i el d’aparcament. 
 
Pel que fa a l’activitat del “Pediàtric Càncer Center”, quina ampliació és l’objectiu 
principal de la Modificació de PGM, la previsió del mateix és que tingui un pla 
funcional amb tres grans unitats: en la unitat tecnològica està previst una sèrie 
de serveis de medicina nuclear i radioteràpia, en la unitat hospitalària està previst 
que hi hagi uns 50 llits d’hospitalització (8 d’ells en unitats d’aïllament, 
bàsicament per al tractament de trasplantaments) i, en la unitat ambulatòria, està 
previst un total de 30 places més d’hospital de dia, a més de 20 sales més per 
consulta ambulatòria, així com quiròfans per a intervencions diverses i una sèrie 
de boxos per atendre possibles urgències. 
 
El document de Modificació de PGM inclou detall de cadascuna de les previsions 
de superfície de cadascuna d’aquestes unitats.  
 
En conclusió, el Programa Funcional que s’adjunta al document de Modificació 
estableix les necessitats de sostre del nou Pediàtric Càncer Center en uns 8.192 
m2 construïts. Tot i això, i, tenint en compte possibles ampliacions futures, amb 
les edificabilitats determinades pel nou planejament, el sostre màxim al que es 
permet arribar és de 12.109 m2 (5.894 m2 corresponents al terme municipal 
d’Esplugues i 6.215 m2. corresponents al terme municipal de Barcelona). 
 
Perfil Regulador. Els nous edificis a construir i ampliacions dels existents 
s’hauran d’ajustar als perfils reguladors i les alçades determinades per la 
normativa de la Modificació de PGM i pel plànol d’ordenació de l’edificació 
proposada. L’alçada reguladora màxima es fixa, de manera similar al 
planejament vigent, en 18’55 m. (PB+5) per a porció de la finca situada en un 
nivell inferior (donat que el carrer Santa Rosa presenta molt pendent) i en 14’84 
m. (PB + 4) per a la porció de finca situada en un nivell superior pel que fa al 
Pediàtric Càncer Center. Pel que fa a l’edifici principal de l’Hospital, no es preveu 
cap ampliació en planta ni en alçat, tret de la pròpia de la passera coberta ja 
detallada anteriorment. 

 
Aparcament. Pel que fa a la previsió de places d’aparcament i, malgrat l’augment 
potencial de sostre previst en la present Modificació de PGM, les places existents 
en el conjunt de l’àmbit són majors que les previsions necessàries, ja que, en 
l’actualitat hi ha un conjunt de 545 places d’aparcament de cotxe i 118 places de 
motocicleta, mentre que les requerides pel conjunt de l’àmbit, amb l’ampliació 
prevista és de 526 unitats. 

 
6. Pla d’Etapes – Estudi Econòmic 
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El document preveu la realització de les obres de construcció de les diferents 
ampliacions en cinc anys. 
Pel que fa a la inversió a realitzar, donat que no hi ha necessitat d’elements 
d’urbanització, es concretarà en la redacció del corresponent projecte executiu. 
 
7. 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. Tots els sòls afectats per la Modificació 
Puntual del PGM tenen caràcter urbà i no tenen valors ambientals significatius. 
 
8. Annexos 
 
El document presentat s’acompanya dels següents annexos: 
 
• Annex 1 – Recull de fotografies 
• Annex 2 – Dades Cadastrals 
• Annex 3 – Plànols xarxes de serveis 
• Annex 4 – Avantprojecte resumit del nou Pediàtric Càncer Center 
• Annex 5 – Estudi detallat de superfícies de l’Edifici de l’Hospital Sant Joan de 
Déu 
• Annex 6 - Estudi Avaluació de la Mobilitat Generada. A manera de resum, cal 
assenyalar que l’Estudi determina que, el nou planejament no representa cap 
augment significatiu de la mobilitat, ja que  preveu l’ampliació de la dotació 
hospitalària en uns 50 llits, la qual cosa representa només un increment de 7/8 
turismes per hora en hora punta. 
 
9. Valoració de la proposta 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement la Modificació 
puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria 
(ITAKA) i Antic Edifici Docent per ampliar el nou Pediàtric Càncer Center a 
l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat,  
promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, 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 i s’haurà 
d’obrir, per tant,  un període d'exposició pública de la documentació tècnica, 
durant un termini d'un mes, mitjançant publicació dels corresponents anuncis en 
el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló de la Corporació, publicitat 
per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del Text Refós de la Llei 
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d’Urbanisme, DL 1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
És important assenyalar, per tant, que, donat que l’àmbit de la Modificació de 
PGM inclou terrenys tant del municipi d’Esplugues com del municipi de 
Barcelona, el document també s’haurà de presentar a tramitació a l’Ajuntament 
de Barcelona.” 
 
SEGON.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que parcialment transcrit, estableix el següent: 
 
“El 14 de febrer de 2020, (Registre general d'entrada núm. 2020/3040), el senyor 
..., en representació de PINEARQ, presenta un document de Modificació puntual 
de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i 
antic Edifici Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament 
existent al carrer Santa Rosa, núm. 39-57, d’Esplugues de Llobregat. 
 
En relació amb aquest document, cal posar en relleu el fet que, el 15 de maig de 
2019, el Ple de l’Ajuntament va acordar assumir com a pròpia la Modificació 
puntual del Pla general metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici Docent per encabir el nou Pediàtric 
Càncer Center a l’Equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues 
de Llobregat i que, el 18 de febrer de 2020, (Registre general d'entrada 
núm.2020/3217), el senyor ..., en representació de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
presenta un escrit mitjançant el qual indica que l’Ajuntament de Barcelona ha 
sol·licitat introduir unes modificacions en el document, i sol·licita la retirada del 
document de la Modificació puntual del Pla general metropolità aprovat 
inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament, el qual ha se ser substituït per un nou 
document. 
 
En aquesta mateixa sessió del plenari se sotmet al Ple que resti assabentat de 
la sol·licitud de retirada del document aprovat inicialment, i deixar sense efectes 
la seva aprovació inicial, en tant en quant aquell document se substitueix per la 
Modificació puntual del Pla general metropolità que en aquests moments 
s’informa. Cal entendre, doncs, que l’Hospital de Sant Joan de Déu renuncia a la 
tramitació de la Modificació puntual del Pla general metropolità aprovada 
inicialment. 
 
L’objecte del document presentat és, bàsicament, l’ajust de l’ordenació a l’àmbit 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu, per tal d’encabir el nou Pediàtric Càncer 
Center (Centre de tractament i investigació del càncer infantil) dins de l’antic 
Edifici Docent amb front al carrer Santa Rosa, i permetre la connexió amb l’actual 
Hospital mitjançant una passera elevada i coberta sobre el carrer Santa Rosa. 
 
En aquest sentit, es planteja la reforma i ampliació de l’actual edifici docent ubicat 
als terrenys de l’Hospital Sant Joan de Déu, aprofitant tant els espais alliberats 
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pel desplaçament de l’Escola d’Infermeria a altres edificis com els espais de futur  
creixement permesos al Pla Especial vigent sobre la parcel·la que ocupa. 
 
En concret, el document presentat preveu un sostre màxim de 12.109m² per al 
nou Pediàtric Càncer Center, la qual cosa significa un augment d’uns 1.570m². 
respecte el sostre que té assignat pel planejament vigent. 
 
L’àmbit d’aquesta Modificació abasta tres parcel·les propietat de l’Ordre 
Hospitalària, amb una superfície total de 27.867,62m², i es troba a cavall dels 
termes municipals de Barcelona i Esplugues de Llobregat. Per tant, la tramitació 
ha de ser plurimunicipal.  
 
Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un informe 
tècnic favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que la iniciativa privada 
no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, l’ajuntament 
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments 
de planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació 
que han de contenir. D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans 
urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació.  
 
En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions 
de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 
tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.  
 
En aquest cas, el document de MPGM de referència no està subjecte a avaluació 
ambiental, en tant en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només terrenys 
classificats com a sòl urbà. 
 
La Modificació conté un estudi de mobilitat generada. 
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D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments esportius; modificacions 
que representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
D’acord amb l’article 85.2.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
l’aprovació inicial i provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, 
correspondria a la comissió territorial d’urbanisme corresponent, si l’àmbit 
territorial del pla abasta més d’una comarca, com seria aquest cas. No obstant 
això, cal tenir en compte el fet que, en aplicació de l’article 65.4 de la Llei 22/1998, 
de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, correspon a 
l’Ajuntament de Barcelona l’aprovació inicial i provisional del pla general 
d’ordenació en l’àmbit del seu terme municipal. 
 
En virtut d’aquests preceptes, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de cadascun dels dos Ajuntaments, en relació amb les 
determinacions que afectin terrenys inclosos dins del seu terme municipal. 
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del 
Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la 
convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg. 
 
Per altra banda, cal posar en relleu el fet que, en aplicació dels articles 59 i 
següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre; 93 i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i les disposicions 
concordants del text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, la passera que connecti l’edifici del 
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Pediàtric Càncer Center, amb l’actual Hospital Sant Joan de Déu, en tant que 
volarà per sobre de terrenys qualificats pel planejament urbanístic com a sistema 
viari, de domini públic, caldrà formalitzar una concessió administrativa per a l’ús 
privatiu del domini públic. 
 
En virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una figura de 
planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
disposa l’art. 47.2.ll) de la Llei. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tant, per tot l’exposat, i vist el document, només resta concloure que 
s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació inicial, amb la precisió que només s’aprovaran inicialment les 
determinacions que afectin terrenys inclosos dins del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, tenint en compte que la Modificació de Pla general 
que s’informa té caràcter plurimunicipal, i que el document també haurà de ser 
aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa al seu terme municipal. 
 
Pel que fa a la previsió de la passera que connecti l’edifici del Pediàtric Càncer 
Center, amb l’actual Hospital Sant Joan de Déu, en tant que volarà per sobre de 
terrenys qualificats com a sistema viari, de domini públic, caldrà formalitzar una 
concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic, en aplicació i 
compliment de la normativa relativa al Patrimoni dels ens locals, i concordants.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- ASSUMIR com a pròpia la proposta de la Modificació puntual de PGM 
en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici 
Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al 
carrer Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat, promoguda per la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios, i l’Hospital Sant Joan de Déu, pel que fa a les 
determinacions que afecten terrenys inclosos dins del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual de PGM en l’àmbit de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i antic Edifici Docent per 
encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al carrer Santa 
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Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat, promoguda per la Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios, i l’Hospital Sant Joan de Déu, pel que fa a les determinacions que 
afecten terrenys inclosos dins del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, i 
amb la condició que el document sigui aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, 
pel que fa al seu terme municipal. 
 
TERCER.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, 
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, 
en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, i a la pàgina 
web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o al·legacions. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, 
i l’Hospital Sant Joan de Déu, i a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ DEL CARRER MANUEL FLORENTÍN PÉREZ AMB VIA 
AUGUSTA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Expedient: 2019-2248-10118 
 
PRIMER.- Vist el document de la Modificació puntual del Pla general metropolità 
del carrer Manuel Florentín Pérez, amb Via Augusta, d’Esplugues de Llobregat, 
redactada per Batlle i Roig Arquitectes, SLP.  
 
SEGON.-  Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals 
del Servei d’Urbanisme, que conclou que el document aportat incorpora les 
observacions indicades a l’acord d’aprovació inicial; 
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“1. Sol·licitud. Antecedents 
 
Per registre d’entrada del dia 26/02/2020, el Sr. Enric Batlle Durany, en 
representació de Batlle i Roig Arquitectes SLP, presenta a aquest Ajuntament el 
document de “Modificació Puntual del PGM de connexió del carrer Manuel 
Florentín Pérez amb la Via Augusta”, redactat per l’equip Batlle i Roig, 
Arquitectes SLP per tal que es tramiti adequadament i s’aprovi provisionalment. 
Anteriorment, per registre d’entrada del dia 4/10/2019, el Sr. Enric Batlle Durany, 
en representació de Batlle i Roig Arquitectes SLP, va presentar a aquest 
Ajuntament el document de Modificació Puntual del PGM de connexió del carrer 
Manuel Florentín Pérez amb la Via Augusta, redactat per l’equip Batlle i Roig, 
Arquitectes SLP per tal que es tramiti adequadament i s’aprovi inicialment. 
Aquest document es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament d’Esplugues 
en data 16 d’octubre de 2019. 
 
No consta la presentació de cap al·legació durant el termini d’exposició pública 
del document aprovat inicialment. 
 
En l’acord d’aprovació inicial del document, el Ple de l’Ajuntament va incloure 
dues prescripcions: 
 

1) Cal incorporar una fitxa normativa del polígon que en fixi la seva 
delimitació, obligacions i objectius. 

 
2) Cal incorporar en aquesta fitxa i en la relació de propietaris amb dret a 
aprofitament aquells sòls de propietat pública qualificats de Zona 
d’ordenació en edificació aïllada, clau 20a/10, de manera que  s’apliqui 
l’índex d’edificabilitat a tot l’àmbit que actualment té aquesta qualificació, 
inclosos els sòls de propietat pública. 

 
El document presentat en data 26/2/2020 té per objectiu incorporar aquestes 
dues prescripcions, a la vegada que actualitzar, en el mateix sentit, la memòria i 
les normes urbanístiques del document. Igualment, aquesta Modificació puntual 
de PGM te per objecte, bàsicament, la reordenació de l’àmbit de referència amb 
una proposta  més adequada a les preexistències, possibilitant la seva execució 
a curt termini, recuperant la traça històrica de la Via Augusta i facilitar la connexió 
amb el carrer de Manuel Florentín Pérez. 
 
La Modificació de PGM es planteja per Batlle i Roig Arquitectes SLP en el ben 
entès que es pretén que l’Ajuntament d’Esplugues n’assumeixi la seva iniciativa 
pública, en tractar-se d’una proposta de notable interès públic. 
 
En data 10/12/2019 s’ha rebut informe favorable (amb prescripcions) de la 
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya. 
 



 
 pàg 25
   
 

En data 20/12/2019 s’ha rebut informe favorable (amb prescripcions)  de 
l’Autoritat del Transport Metropolità. Aquest informe determina que, a la vista de 
la mínima nova mobilitat que generarà el sector (vinculada a 6 nous habitatges i 
una petita zona d’oficines) no cal acompanyar el document del corresponent 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
En data 29/1/2020 s’ha rebut informe favorable (sense prescripcions) de la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
El contingut del document és, per tant, 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: 
 
2. Àmbit d’Actuació. Planejament vigent  
 
El sòl objecte del planejament forma part del barri de Ciutat Diagonal de la 
població i està situat entre el carrer d’Apel·les Mestres, la tanca de la B-23 
(autopista), i dues finques privades.  
 
L’àmbit de planejament abasta les finques situades al carrer d’Apel·les Mestres, 
núm. 33 i 35, les finques situades al carrer de Manuel Florentín Pérez, núm. 1B, 
1C, 1D, 1F, 1G, 1H i part de les finques situades al mateix núm. 1 (1A, 1E, 1F, 
1I) del mateix carrer, un tram del carrer del Raval de Sant Mateu, pervivència de 
la Via Augusta romana i posterior carretera de Barcelona a Madrid, i una part 
destinada a la prolongació del carrer de Manuel Florentín Pérez, pendent 
d’obertura. 
 
En total, l’àmbit de la Modificació abasta un total de 3.936’45 m2. 
 
Aquest àmbit se situa en la part nord de la població, just per damunt de la traça 
actual de la Diagonal, just en un punt on es trobava, sembla ser, l’anomenat 
“Raval”, desenvolupat al voltant de l’Hostal Picalquès i del mateix Castell de 
Picalquès (actualment Torre dels Lleons), sobre la traça històrica de la Via 
Augusta, principal via de comunicació de la ciutat abans de la construcció de la 
Carretera Reial al segle XVIII i que va desplaçar el centre de la població en 
direcció sud, al voltant de l’Església i de la seva Sagrera. 
 
L’any 1962, amb la construcció de la Diagonal (A-2, ara B-23) desapareix bona 
part del nucli del Raval d’aquest sector, tot i que encara queden els restes de les 
finques no expropiades i l’any 1976, el Pla General Metropolità modifica aquest 
àmbit amb una ordenació que elimina el carrer del raval, regularitza la zona de 
protecció de l’autopista i projecta la prolongació del carrer Manuel Florentín 
Pérez paral·lel a l’autopista, amb una traça de molt difícil topografia que, a dia 
d’avui, encara està per executar. 
 



 
 pàg 26
   
 

L’ordenació proposada pel PGM no té en compte el carrer del Raval ni la 
construcció existent anterior al Pla que té la façana alineada amb aquest carrer i 
el qualifica de zona d’ordenació en edificació aïllada, clau 20a/10, de manera que 
si,  efectivament s’executessin aquestes previsions,  la façana de les edificacions 
existents passaria a donar sobre un sòl privat.  
 
Les dificultats d’execució de les determinacions del planejament per aquest 
àmbit han provocat que no se n’hagin executat les previsions a data d’avui. 
 
El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
El Pla General Metropolità (PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976,  
qualifica gran part de l’àmbit de la Modificació de zona unifamiliar aïllada, clau 
20a/10. Una franja al nord està afectada per l’alineació del carrer d’Apel·les 
Mestres, i la part sud està qualificada en part de vial, prolongació del carrer de 
Manuel Florentín Pérez, i en part de Protecció de Sistemes, clau 9.   
 
Globalment, la superfícies totals de l’àmbit de Modificació Puntual del PGM són, 
per tant, les següents: 
 
Zona d’Ordenació Ed. Aïllada, clau 20a/10:             2.591’45 m2 
Sistema viari, clau 5:                                                  1.034’46 m2 
Protecció de Sistemes, clau 9:                                     310’54 m2 
 
Total Àmbit:                                                               3.936’45 m2 
 
Propietat: Pel que fa a la propietat del sector, el document que ara s’informa 
conté un quadre amb l’estructura de la propietat a data de redacció del document 
(gener 2020) i també en els darrers 5 anys, tal com estableix l’article 99.1 del 
Decret 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
  
Actualment, 2.765’06 m2 corresponen a finques privades (en un total de 10 
finques i 4 propietaris) i la resta, 1.171’39 m2 corresponen a propietat pública 
(Ajuntament d’Esplugues), una part d’elles (342’53 m2) qualificada de Zona 
d’Ordenació Ed. Aïllada, clau 20a/10. 
 
3. Objecte del document. Descripció de la proposta 
 
El document presentat té, bàsicament, la reordenació de l’àmbit de referència 
amb una proposta  més adequada a les preexistències, possibilitant la seva 
execució a curt termini, recuperant la traça històrica de la Via Augusta i facilitant  
la connexió d’aquesta amb el carrer de Manuel Florentín Pérez. 
 
Per tal de complir els objectius de la proposta, es proposa una nova ordenació 
que redueix  la zona edificable ampliant la superfície dels sistemes, i fa possible 
la urbanització del sector, tot delimitant un polígon d’actuació Urbanística que 
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permeti assumir les càrregues urbanístiques i faci possible la urbanització i 
obertura del carrer Manuel Florentín Pérez. 
 
En concret, la proposta d’ordenació es basa en els següents aspectes: 
 
1) Qualificar de vial públic el carrer del Raval i la connexió d’aquest amb el carrer 
de Manuel Florentín Pérez. La proposta no modifica la traça del vial previst 
paral·lel a la B-23 però proposa reconèixer el carrer del Raval, antiga Via 
Augusta, donant una nova sortida al carrer de Manuel Florentín Pérez. Aquesta 
connexió no vol substituir el lateral de la B-23 sinó que es proposa com a 
connexió complementària que farà de sortida provisional mentre no es completi 
la previsió del PGM. 
 
2) Definir la zona edificable amb una nova ordenació volumètrica per a un conjunt 
de 6 habitatges en filera i un espai destinat a  oficina, per tal de completar les 
instal·lacions que el promotor de la Modificació, Batlle i Roig Arquitectes SLP, té 
al carrer de Manuel Florentín número 15, en un emplaçament molt proper a 
l’àmbit. A aquesta zona se li atorga l’edificabilitat corresponent a aplicar 0,75 
m²st/m²sòl sobre la part de la zona qualificada actualment de 20a/10 que és de 
titularitat privada, mantenint els paràmetres bàsics d’alçada màxima i separació 
a llindars del planejament vigent i incrementant la densitat de l’ús residencial a 6 
habitatges (actualment, aquesta densitat màxima és de 4 habitatges aïllats). Es 
manté l’ocupació determinada pel planejament vigent per sobre de la cota de 
planta baixa dels habitatges, però s’ajusta l’ordenació per a possibilitar l’aparició 
d’una altra planta baixa amb una ocupació major, amb l’ús d’oficina, amb façana 
a la prolongació del carrer Manuel Florentín, de manera que s’adapti a la especial 
topografia de l’àmbit, donat que hi ha un desnivell important entre els dos carrers 
(gairebé quatre metres). 
 
3) Preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d’espais 
lliures i equipaments d’acord amb l’article 100 del TRLU. La reserva mínima ha 
de ser de 10 m2 per cada nou habitatge. En el cas que ens ocupa, aquesta 
reserva complementària és únicament de 20 m2, que el document proposa situar 
en l’extrem nord-oest de l’àmbit, just on la traça de la Via Augusta canvia de 
directriu i formalitzar, d’aquesta manera, una vorera arbrada que permeti 
mantenir la tanca de les parcel·les privades i absorbir el canvi de direcció del 
carrer. 
 
4) Delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística amb la finalitat d’obtenir el sòl i 
urbanitzar els vials que confronten amb la parcel·la edificable, de repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació i de 
regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l’aprofitament urbanístic. 
 
Globalment, la superfícies totals proposades per la present Modificació Puntual 
del PGM són les següents: 
 
Zona Subjecte a Nova Ordenació, clau 20a/10*:   2.203’31 m2 
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Sistema viari, clau 5:                                               1.693’32 m2 
Sistema d’Espais Lliures, clau 6b:                              39’82 m2 
Protecció de Sistemes, clau 9:                                          0 m2 
 
Total Àmbit:                                                3.936’45 m2 
 
Tal com es pot apreciar, respecte el planejament vigent, s’amplia en 388’14 m2 
el sòl destinat a Sistemes en global, a la vegada que es redueix en la mateixa 
xifra la superfície destinada a zones. 
 
El sòl destinat a Protecció de Sistemes desapareix, ja que es proposa utilitzar, 
precisament, per a obrir el nou carrer de connexió entre Manuel Florentín Pérez 
i la Via Augusta. 
 
Des del punt de vista de la ordenació de l’Edificació, les principals 
característiques són les següents: 
 
1) L’ordenació preveu la implantació d’un grup d’habitatges en filera (6 unitats) a 
la franja adjacent al carrer Apel·les Mestres. La seva planta baixa estarà situada 
a la cota 131,50 m.,  que coincideix amb la cota d’accés al conjunt des del carrer 
d’Apel·les Mestres. Per sobre d’aquesta cota l’ocupació serà del 30% i l’alçada 
màxima de 9,15 m i PB+2, és a dir els mateixos paràmetres que corresponen a 
la zona 20a/10 segons la regulació de les NNUU del PGM.   
 
2) Per sota d’aquesta cota 131,50 es preveu una ocupació màxima del 60%. Amb 
front i accés des de la prolongació del carrer Manuel Florentín, a la cota 127,70, 
i en la franja més propera a aquest carrer, es preveu un sòcol que pugui acollir 
l’oficina on es vol instal·lar el promotor, que computarà, però,  a nivell 
d’edificabilitat. Sobre aquest sòcol s’implantarà un jardí al servei dels habitatges 
en filera, que hi podran accedir des de la seva planta baixa. A aquest mateix 
nivell 127,70, en la franja més propera al carrer d’Apel·les Mestres, on aquesta 
planta és el soterrani dels habitatges unifamiliars, es preveu destinar la planta 
als aparcaments dels habitatges que s’ubiquen a sobre. 
 
3) Edificabilitat: l’edificabilitat proposada per a la nova zona 20a/10* és de 
1943’58 m2, exactament la mateixa que el planejament vigent atribueix a tota la 
zona 20a/10 actual. 
 
4) Es defineix un polígon d’actuació que coincideix amb la superfície de l’àmbit 
de la Modificació (3.936,45 m2). Tal com s’ha explicat anteriorment, 2.765,06 m2 
són de titularitat privada i participen en el repartiment de beneficis i càrregues i 
1.171,39 m2 són béns de domini públic. El polígon haurà de sufragar les 
despeses corresponents a la urbanització dels vials inclosos en l’àmbit i l’espai 
lliure públic. 
 
4. Justificació de l’interès públic i del compliment dels estàndards 
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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 de la ciutat, millorant la xarxa viària de la població 
amb el reconeixement del carrer del Raval que, com s’ha explicat, és un tram de 
l’antiga traça històrica de la Via Augusta i no estava contemplat en el planejament 
vigent.   
 
D’altra banda, l’interès públic es concreta també en l’obtenció del sòl de l’inici de 
la prolongació del carrer de Manuel Florentín que, malgrat estar qualificat com a 
vial en el planejament vigent, estava pendent d’expropiació.  
  
Finalment, la delimitació del polígon també permetrà la urbanització dels terrenys 
qualificats de vial inclosos dins l’àmbit per part dels propietaris que participen en 
el repartiment de beneficis i càrregues sense que això representi cap despesa 
per l’Administració. Com que aquestes despeses no són actualment obligacions 
dels propietaris privats, el document proposa una nova ordenació que faci 
possible l’equilibri dels beneficis i les càrregues i justifiqui l’autonomia de 
l’actuació. Per aquest motiu, es considera correcte una ordenació que 
compatibilitzi el desenvolupament d’habitatges adossats en filera i una oficina, 
amb un augment de la densitat en dos habitatges en total respecte el 
planejament vigent, en el ben entès que aquesta tipologia no és estranya en 
aquest sector de la ciutat i que la avaluació econòmica que acompanya el 
document justifica que el valor de les finques privades dels titulars que plantegen 
la present modificació qualificades actualment de 20a/10, aptes per edificar 4 
habitatges aïllats, és semblant al valor d’una parcel·la única on es compatibilitzi 
el desenvolupament de 6 habitatges en filera i una oficina, amb espais lliures 
mancomunats i/o individualitzats, atès que a aquest últim cas,  cal restar-li el 
valor de les despeses del Polígon d’Actuació delimitat en la Modificació de PGM. 
 
Justificació del compliment dels estàndards: 
 
Des d’un punt de vista de reserva de sistemes, la proposta presentada acompleix 
amb el determina el Decret  1/2010 de 3 d’agost (article 100.2), pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, ja que reserva un mínim de 10 m2 de 
sistemes d’espais lliures i equipaments  per cada nou habitatge. 
 
Incorporació de les prescripcions establertes en l’aprovació inicial: 
 
Pel que fa a les dues prescripcions incorporades en l’acord d’aprovació inicial del 
document de data 16 d’octubre de 2019, aquestes s’han resolt de la següent 
manera: 
 
1) Cal incorporar una fitxa normativa del polígon que en fixi la seva delimitació, 
obligacions i objectius. –  
 
La fitxa normativa s’ha incorporat com a punt 2.4 de les normes urbanístiques. 
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2) Cal incorporar en aquesta fitxa i en la relació de propietaris amb dret a 
aprofitament aquells sòls de propietat pública qualificats de Zona d’ordenació en 
edificació aïllada, clau 20a/10, de manera que  s’apliqui l’índex d’edificabilitat a 
tot l’àmbit que actualment té aquesta qualificació, inclosos els sòls de propietat 
pública.  
 
La relació completa de propietaris amb dret a aprofitament s’ha incorporat a la 
fitxa normativa del polígon abans esmentada i als punts 1.9 i 1.10 de la memòria 
del document. 
 
5. 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. Tots els sòls afectats per la Modificació 
Puntual del PGM tenen caràcter urbà i no tenen valors ambientals significatius. 
 
6. 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 únicament augmenta en 
dos habitatges 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. 
 
7. 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. 
 
8. Impacte de gènere 
 
D’acord amb la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, 
les polítiques d’urbanisme han d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les 
fases del disseny, la planificació, l’execució i l’avaluació urbanística. 
En la mesura del seu abast, la Modificació que ara s’informa contribueix a la 
igualtat efectiva, principalment, en dos aspectes: 
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1) Introdueix certa barreja de usos en un entorn principalment residencial, 
apropant així l’activitat econòmica i els llocs de treball als usos residencials i 
donant opcions a modes de mobilitat més sostenibles, que utilitzen, de forma 
majoritària, les dones. 
 
2) La Modificació proposada contribuirà a resoldre un lloc de pas que, actualment 
està sense urbanitzar i sense il·luminar convenientment, de manera que, un cop 
executades les previsions del planejament proposat, es millorarà la percepció de 
seguretat de la zona i es millorarà les condicions del recorregut, especialment 
dels vianants. 
 
9. Gestió. Avaluació Econòmica 
 
El document defineix un únic polígon d’actuació per garantir els compromisos de 
cessió i urbanització. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica. 
 
Caldrà redactar, per tant,  un Projecte de Reparcel·lació que defineixi la cessió 
dels espais públics destinats a sistemes (vials, espais lliures). 
 
El document estableix un termini de 4 anys pel desenvolupament del sector.  
 
El document determina unes despeses d’urbanització i gestió totals aproximades 
d’uns 392.525€. 
 
Donat que el sostre total de la Zona edificable no s’augmenta i que el valor de 
venta per m2 és molt similar en el cas d’habitatge aïllat i d’habitatge en filera, el 
document justifica que el valor del sòl urbanitzat obtingut (en el cas de la proposta 
de Modificació amb despeses més altes d’urbanització) és pràcticament idèntic 
al del sòl en la seva situació actual.  
 
10. Valoració de la proposta 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació provisional procedeix informar favorablement el document 
“Modificació puntual del PGM de connexió del carrer Manuel Florentín Pérez amb 
la Via Augusta”, 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.” 
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
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El 16 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar assumir com a pròpia la proposta de Modificació puntual del Pla general 
metropolità del carrer Manuel Florentín Pérez, amb Via Augusta, d’Esplugues de 
Llobregat, promoguda i redactada per Batlle i Roig Arquitectes, SLP; aprovar 
inicialment el document, amb dues prescripcions, que calia incorporar al 
document sotmès a aprovació provisional. Són les prescripcions següents: 
 

2.1 Cal incorporar una fitxa normativa del polígon que en fixi la seva 
delimitació, obligacions i objectius. 
 
2.2 Cal incorporar en aquesta fitxa i en la relació de propietaris amb dret a 
aprofitament, aquells sòls de propietat pública qualificats com a Zona 
d’ordenació en edificació aïllada, clau 20a/10. 

 
Finalment, acordava obrir un període d’informació pública d’un mes, i sol·licitar 
informe al Ministeri de Foment, en els termes de l’article 85.5 del  Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
El 22 i 23 d’octubre de 2019, es va inserir un anunci al tauler virtual i al Portal de 
la ciutadania, segons consta acreditat a l’expedient. 
 
El 28 d’octubre de 2019, el Periódico va publicar un anunci sobre l’inici del 
període d’informació pública sobre el document. 
 
El 20 de novembre de 2019, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona un anunci sobre l’obertura del període d’informació pública, segons 
consta acreditat a l’expedient. 
 
El 12 de desembre de 2019, el Ministeri de Foment emet un informe favorable, 
amb observacions. 
 
El 17 de desembre de 2019, l’ATM emet informe segons el qual no cal que el 
document incorpori un estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
El 8 de gener de 2020, el Secretari de l’Ajuntament ha expedit un certificat que 
acredita que durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap escrit 
d’al·legacions. 
 
El 28 de gener de 2020, el Director general d’Infraestructures i mobilitat, de la 
Generalitat de Catalunya, emet un informe favorable. 
 
El 26 de febrer de 2020, (Registre general d'entrada núm.2020/3699) els 
redactors han presentat un document de Modificació puntual del Pla general 
metropolità per a la seva aprovació provisional. 
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Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un informe 
favorable sobre el document presentat, atès que ha incorporat les indicacions 
que es van recollir a l’acord d’aprovació inicial. 
 
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. 
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que 
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
Cal incidir en el fet que la figura que s’analitza es correspon amb una modificació 
de planejament general d’un pla plurimunicipal; com és el Pla general 
metropolità.  
 
Per tant, en aplicació de l’article 96.a) de la Llei, en el cas de modificacions de 
plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi 
limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la 
modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 
 
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats, cal sotmetre el document a aprovació inicial i provisional per 
part de l’Ajuntament. 
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del 
Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la 
convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
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Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg. 
 
En virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una figura de 
planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, redactada per l’apartat 1 de la disposició addicional 
novena del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i l’article 52.2.c) del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, l’òrgan competent per a l’aprovació inicial del planejament 
general, i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans és el Ple de la 
Corporació. 
 
D’acord amb l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim 
local, i l’article 114.3.k) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és necessari el vot 
favorable  de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 
per a adoptar els acords en el si de la tramitació dels plans i els instruments 
d’ordenació urbanística.   
 
En aplicació i compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon al 
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques l'aprovació 
definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, en determinats 
supòsits, entre els quals si algun dels municipis que hi siguin compresos té més 
de 100.000 habitants, com és el cas del Pla general metropolità, previ informe de 
la comissió territorial d'urbanisme corresponent, que l'ha d'emetre en el termini 
de dos mesos. En aquets cas, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità. 
 
CONCLUSIONS 
 
Tenint en compte que el document de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità del carrer Manuel Florentín Pérez, amb Via Augusta, d’Esplugues de 
Llobregat, ha incorporat les prescripcions indicades a l’acord d’aprovació inicial, 
i vist l’informe favorable emès pels Serveis tècnics municipals, només resta 
concloure que s’informa favorablement l’aprovació provisional del document i 
que correspon elevar-lo 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 
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ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del Pla 
general metropolità del carrer Manuel Florentín Pérez, amb Via Augusta, 
d’Esplugues de Llobregat. 

 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, i l’expedient administratiu complert, a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a 
l'emissió de l'informe previ a la seva aprovació definitiva pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto i Sr. Marcos Sánchez Siles, és 
a dir setze vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ A L’ÀMBIT INDUSTRIAL MONTESA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Expedient: 2017/3/2248 
 
PRIMER.- Vist el document del Text refós de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’àmbit industrial Montesa. 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del 
Servei d’Urbanisme. 
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
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I. El 24 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general 
metropolità a l'àmbit industrial Montesa, d’Esplugues de Llobregat, promoguda 
per l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
II. El 23 de desembre de 2019, a través d’EACAT, (E-2019/27949), aquest 
Ajuntament rep la notificació de la Resolució de 23 de desembre de 2019, del 
Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre el següent: 
 
“APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació puntual del Pla general metropolità 
a l'àmbit industrial Montesa, d’Esplugues de Llobregat, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament d’Esplugues amb col·laboració de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, suspenent la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
1. Cal eliminar de la normativa la possibilitat de no computar el sostre de les 
plantes baixes quan aquestes es destinin a usos col·lectius de la parcel·la a no 
ser que es transformin en estructures palafítiques d’acord amb l’article 71.3 de 
les normes del PGM, i refer el redactat dels article 10 i 11 d’acord amb això; o bé 
si s’incrementa el sostre edificable preveure les cessions d’aprofitament 
urbanístic, de zones verdes i espais lliures previstes a l’article 100.4 del TRLUC. 
 
2. Cal incorporar en l’article 10.2 de les normes del document les condicions 
mínimes sobre amplada de carrer respecte l’alçada reguladora de les 
edificacions, que es detalla en l’apartat 2.3 de la memòria justificativa. 
 
3. Cal establir una limitació de superfície respecte els usos complementaris en 
els volums disconformes per garantir que efectivament es tracta d’un ús 
complementari que no supera l’ús principal; 
 
4. Cal afegir normativament que en el cas d’implantar els usos d’oficines, cultural, 
esportiu o religiós (no vinculat a l’establiment industrial) en parcel·les que no 
s’ajustin a les disposicions de l’article 311.2 del PGM caldrà cedir a 
l’administració el 10% de l’increment d’aprofitament;  
 
5. Cal eliminar de l’article 11.2 de la normativa del document, la possibilitat de 
delimitar un polígon d’actuació a posteriori de la present modificació per la 
implantació dels usos complementaris; 
 
6. Cal eliminar la Disposició addicional de la normativa del document atès que 
no s’ajusta a les 
determinacions del TRLLU i en concret a l’article 108 de l’esmentat TRLLU.” 
 
III. El 10 de març de 2020, ha tingut entrada en aquest Ajuntament el document 
del Text refós. 
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IV. Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un informe 
favorable sobre el document del Text refós de la modificació puntual del Pla 
general metropolità a l'àmbit industrial Montesa, d’Esplugues de Llobregat, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament d’Esplugues, en tant en quant incorpora 
totes les prescripcions indicades en la Resolució del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, de 23 de desembre de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Són d’aplicació els articles 96 i 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de 
febrer, i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme.  
 
En aplicació de l’article 92 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant 
el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l'òrgan competent per a 
l'aprovació definitiva d'una figura del planejament urbanístic pot adoptar la 
resolució que escaigui d'entre les quals es troba la suspensió total o parcial del 
tràmit d'aprovació del planejament, per raó de deficiències esmenables. 
 
Els acords de suspensió i de denegació adoptats per l'Administració de la 
Generalitat només es poden fonamentar en els motius d'interès supramunicipal, 
de legalitat i de racionalitat urbanística que especifiquen els apartats 2, 3 i 4 de 
l'article 87, a banda de la ponderació, respecte a la classificació del sòl, de la 
transcendència dels règims especials de protecció derivats del planejament 
territorial o de la legislació sectorial.  
 
Les esmenes han d'ésser introduïdes en el planejament urbanístic per 
l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar 
novament el document esmenat a l'aprovació definitiva de l'òrgan competent.  
 
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.   
 



 
 pàg 38
   
 

En aplicació i compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon al 
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques l'aprovació 
definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, en determinats 
supòsits, entre els quals si algun dels municipis que hi siguin compresos té més 
de 100.000 habitants, com és el cas del Pla general metropolità, previ informe de 
la comissió territorial d'urbanisme corresponent, que l'ha d'emetre en el termini 
de dos mesos. En aquest cas, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità. 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, tenint en compte que el document de Text refós conté les 
determinacions exigides per la Resolució del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, de 23 de desembre de 2019, s’informa favorablement el document 
per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la seva aprovació.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità a l’àmbit industrial Montesa, d’Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, i l’expedient administratiu complert, a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a 
l'emissió de l'informe previ a la seva aprovació definitiva pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ A L’ÀMBIT INDUSTRIAL LA PLANA. 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Expedient: 2017/4/2248 
 
PRIMER.- Vist el document del Text refós de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’àmbit industrial de la Plana. 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del 
Servei d’Urbanisme. 
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
I. El 24 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general 
metropolità a l'àmbit industrial de la Plana, d’Esplugues de Llobregat, promoguda 
per l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
II. El 20 de desembre de 2019, a través d’EACAT, (E-2019/27864), aquest 
Ajuntament rep la notificació de l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l'Àmbit Metropolità de Barcelona, que va resoldre el següent: 
 
“-1 Suspendre la tramitació establerta a l’article 98 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de LA de Modificació puntual del Pla General 
metropolità en l’àmbit industrial La Plana, fins que s’aporti un text refós, per 
duplicat exemplar, degudament diligenciat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional, que incorpori les prescripcions següents: 
 
-1.1 Cal aportar l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità segons consta 
en l’acord de Ple. 
 
-1.2 Cal eliminar de la normativa la possibilitat de no computar el sostre de les 
plantes baixes quan aquestes es destinin a usos col·lectius de la parcel·la a no 
ser que es transformin en estructures palafítiques d’acord amb l’article 71.3 de 
les normes del PGM, i refer el redactat dels article 10 i 11 d’acord amb això; o bé 
si s’incrementa el sostre edificable preveure les cessions d’aprofitament 
urbanístic, de zones verdes i espais lliures previstes a l’article 100.4 del TRLUC. 
 
-1.3 Cal incorporar en l’article 10.2 de les normes del document les condicions 
mínimes sobre amplada de carrer respecte l’alçada reguladora de les 
edificacions, que es detalla en l’apartat 2.3 de la memòria justificativa; 
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-1.4 Cal establir una limitació de superfície respecte els usos complementaris en 
els volums disconformes per garantir que efectivament es tracta d’un ús 
complementari que no supera l’ús principal; 
 
-1.5 Cal afegir normativament que en el cas d’implantar els usos d’oficines, 
cultural, esportiu o religiós (no vinculat a l’establiment industrial) en parcel·les 
que no s’ajustin a les disposicions de l’article 311.2 del PGM caldrà cedir a 
l’administració el 10% de l’increment d’aprofitament;  
 
-1.6 Cal eliminar de l’article 11.2 de la normativa del document, la possibilitat de 
delimitar un polígon d’actuació a posteriori de la present modificació per la 
implantació dels usos complementaris;” 
 
III. El 10 de març de 2020, ha tingut entrada en aquest Ajuntament el document 
del Text refós. 
 
IV. Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un informe 
favorable sobre el document del Text refós de la modificació puntual del Pla 
general metropolità a l'àmbit industrial de la Plana, d’Esplugues de Llobregat, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament d’Esplugues, en tant en quant incorpora 
totes les prescripcions indicades en l’acord de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, de 20 de desembre de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Són d’aplicació els articles 96 i 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de 
febrer, i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme.  
 
En aplicació de l’article 92 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant 
el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l'òrgan competent per a 
l'aprovació definitiva d'una figura del planejament urbanístic pot adoptar la 
resolució que escaigui d'entre les quals es troba la suspensió total o parcial del 
tràmit d'aprovació del planejament, per raó de deficiències esmenables. 
 
Els acords de suspensió i de denegació adoptats per l'Administració de la 
Generalitat només es poden fonamentar en els motius d'interès supramunicipal, 
de legalitat i de racionalitat urbanística que especifiquen els apartats 2, 3 i 4 de 
l'article 87, a banda de la ponderació, respecte a la classificació del sòl, de la 
transcendència dels règims especials de protecció derivats del planejament 
territorial o de la legislació sectorial.  
 
Les esmenes han d'ésser introduïdes en el planejament urbanístic per 
l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar 
novament el document esmenat a l'aprovació definitiva de l'òrgan competent.  
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D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, redactada per l’apartat 1 de la disposició addicional 
novena del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i l’article 52.2.c) del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, l’òrgan competent per a l’aprovació inicial del planejament 
general, i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans és el Ple de la 
Corporació. 
 
D’acord amb l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim 
local, i l’article 114.3.k) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és necessari el vot 
favorable  de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 
per a adoptar els acords en el si de la tramitació dels plans i els instruments 
d’ordenació urbanística.   
 
En aplicació i compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon al 
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques l'aprovació 
definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, en determinats 
supòsits, entre els quals si algun dels municipis que hi siguin compresos té més 
de 100.000 habitants, com és el cas del Pla general metropolità, previ informe de 
la comissió territorial d'urbanisme corresponent, que l'ha d'emetre en el termini 
de dos mesos. En aquest cas, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, tenint en compte que el document de Text refós conté les 
determinacions exigides per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità de Barcelona, en el seu acord de 20 de desembre de 2019, s’informa 
favorablement el document per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a 
la seva aprovació.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità a l’àmbit industrial de la Plana, d’Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, i l’expedient administratiu complert, a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a 
l'emissió de l'informe previ a la seva aprovació definitiva pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO ONCE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ A L’ÀMBIT INDUSTRIAL EL GALL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Expedient: 2017/2/2248 
 
PRIMER.- Vist el document del Text refós de la Modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’àmbit industrial el Gall. 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del 
Servei d’Urbanisme. 
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
I. El 24 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general 
metropolità a l'àmbit industrial el Gall, d’Esplugues de Llobregat, promoguda per 
l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
II. El 23 de desembre de 2019, a través d’EACAT, (E-2019/27950), aquest 
Ajuntament rep la notificació de la Resolució de 23 de desembre de 2019, del 
Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre el següent: 
 
“SUSPENDRE l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general 
metropolità a l'àmbit industrial El Gall, d’Esplugues de Llobregat, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament amb col·laboració de l’Àrea Metropolitana de 
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Barcelona, fins a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, que incorpori les prescripcions 
següents: 
 
1. Cal sol·licitar informe a la Direcció General de Comerç i incorporar les 
prescripcions que se’n derivin, si s’escau; 
 
2. Cal eliminar de la normativa la possibilitat de no computar el sostre de les 
plantes baixes quan aquestes es destinin a usos col·lectius de la parcel·la a no 
ser que es transformin en estructures palafítiques d’acord amb l’article 71.3 de 
les normes del PGM, i refer el redactat dels article 10 i 11 d’acord amb això; o bé 
si s’incrementa el sostre edificable preveure les cessions d’aprofitament 
urbanístic, de zones verdes i espais lliures previstes a l’article 100.4 del TRLUC. 
 
3. Cal incorporar en l’article 10.2 de les normes del document les condicions 
mínimes sobre amplada de carrer respecte l’alçada reguladora de les 
edificacions, que es detalla en l’apartat 2.3 de la memòria justificativa; 
 
4. Cal establir una limitació de superfície respecte els usos complementaris en 
els volums disconformes per garantir que efectivament es tracta d’un ús 
complementari que no supera l’ús principal; 
 
5. Cal afegir normativament que en el cas d’implantar els usos d’oficines, cultural, 
o esportiu (no vinculat a l’establiment industrial) en parcel·les que no s’ajustin a 
les disposicions de l’article 311.2 del PGM caldrà cedir a l’administració el 10% 
de l’increment d’aprofitament; 
 
6. Cal establir normativament la subjecció a l’article 100.4.a del TRLLU, 
d’aquelles parcel·les en què s’implanti l’ús residencial; 
 
7. Cal eliminar de l’article 11.2 de la normativa del document, la possibilitat de 
delimitar un polígon d’actuació a posteriori de la present modificació per la 
implantació dels usos complementaris; 
 
8. Cal eliminar la Disposició addicional de la normativa del document atès que 
no s’ajusta a les determinacions del TRLLU i en concret a l’article 108 de 
l’esmentat TRLLU.” 
 
III. El 19 de desembre de 2019, (Registre general d'entrada núm. E-1217/2019), 
el Departament d’Empresa i Coneixement tramet, via EACAT, l’informe 
favorable, amb observacions, emès el 19 de desembre de 2019 per la Directora 
General de Comerç, que cal incorporar en el document que s’aprovi 
definitivament. 
IV. El 10 de març de 2020, ha tingut entrada en aquest Ajuntament el document 
del Text refós. 
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V. Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un informe 
favorable sobre el document del Text refós de la modificació puntual del Pla 
general metropolità a l'àmbit industrial el Gall, d’Esplugues de Llobregat, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament d’Esplugues, en tant en quant incorpora 
totes les prescripcions indicades en la Resolució del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, de 23 de desembre de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Són d’aplicació els articles 96 i 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de 
febrer, i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme.  
 
En aplicació de l’article 92 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant 
el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l'òrgan competent per a 
l'aprovació definitiva d'una figura del planejament urbanístic pot adoptar la 
resolució que escaigui d'entre les quals es troba la suspensió total o parcial del 
tràmit d'aprovació del planejament, per raó de deficiències esmenables. 
 
Els acords de suspensió i de denegació adoptats per l'Administració de la 
Generalitat només es poden fonamentar en els motius d'interès supramunicipal, 
de legalitat i de racionalitat urbanística que especifiquen els apartats 2, 3 i 4 de 
l'article 87, a banda de la ponderació, respecte a la classificació del sòl, de la 
transcendència dels règims especials de protecció derivats del planejament 
territorial o de la legislació sectorial.  
 
Les esmenes han d'ésser introduïdes en el planejament urbanístic per 
l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar 
novament el document esmenat a l'aprovació definitiva de l'òrgan competent.  
 
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.   
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En aplicació i compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon al 
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques l'aprovació 
definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, en determinats 
supòsits, entre els quals si algun dels municipis que hi siguin compresos té més 
de 100.000 habitants, com és el cas del Pla general metropolità, previ informe de 
la comissió territorial d'urbanisme corresponent, que l'ha d'emetre en el termini 
de dos mesos. En aquest cas, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, tenint en compte que el document de Text refós conté les 
determinacions exigides per la Resolució del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, de 23 de desembre de 2019, s’informa favorablement el document 
per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la seva aprovació.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità a l’àmbit industrial el Gall, d’Esplugues de Llobregat. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, i l’expedient administratiu complert, a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a 
l'emissió de l'informe previ a la seva aprovació definitiva pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
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ACORD NÚMERO DOTZE.-  DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL DECRET 
D’ALCALDIA NÚMERO 2020/803 DE DATA 25/02/2020, D’APROVACIÓ DE 
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Es proposa: 
 
1).-  Donar compte a l’Ajuntament del decret de l’Alcaldia número 2020/803, de 
data 25 de febrer de 2020, que aprova la liquidació del pressupost corresponent 
a l’exercici econòmic de 2019, el text del qual es el següent: 
 
“Atesos els documents que integren la liquidació del pressupost d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2019, confeccionat de 
conformitat amb el que està establert a l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i articles 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril 
i  la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Atesos,  l’article 182 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, així com 
l’article 47 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 11 de les Bases 
d’Execució del Pressupost Municipal en vigor, relatius a la incorporació de crèdits 
al pressupost de despeses de l’exercici immediat següent. 
 
Vistos els informes emesos al respecte per l’Interventor Municipal. 
 
A proposta de la Presidenta de l’Àrea de Serveis Generals i Econòmics. 
En ús de les atribucions de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local: 
 
HE RESOLT: 
 
1.- Aprovar el resultat pressupostari, ajustat, corresponent a l’exercici econòmic 
de 2019 que presenta un superàvit de  7.660.360,61€. 
 
2.- Aprovar el romanent de tresoreria corresponent a l’exercici econòmic de 2019 
que presenta un resultat positiu de 25.404.236,23€, dels que 4.650.207,59€ 
corresponen a romanent de tresoreria afectat 7.989.229,59€ a provisió per 
saldos de dubtós cobrament i 12.764.799,05€ a romanent de tresoreria per a 
despesa general. 
 
3).- Donar compte al Ple de la present aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’exercici econòmic de 2019. 
 
4).- Remetre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya còpia de 
la liquidació aprovada. 
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5).- Incorporar, a l’empara de la normativa especificada a la part expositiva del 
present decret, al pressupost de l’exercici econòmic de 2020 la següent relació 
de crèdits del Pressupost de Despeses: 

PARTIDA DESCRIPCIÓ  Romanent a incorporar 
2020 99 33300 20200 LLOGUER EDIFICIS 15.138,37 
2020 99  92000 22201 DESPESES POSTALS 5.213,21 
2020 99  92000 22799 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 6.707,80 
2020 99 92001 20600 LLOGUER MULTIFUNCIONS 3.598,96 
2020 99  92004 22699 ORGANITZACIÓ CURSOS FORMACIÓ 250,00 
2020 99 92006 22699 ALTRES DESPESES 1.007,93 
2020 99 92007 22607 DESPESES OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES 1.800,00 
2020 99  92008 22799 MANTENIMENT SERVIDORS IBM 1.198,30 
2020 99  92009 22699 PLA DE FORMACIÓ 500,00 

2020 99  92500 20600 
LLOGUER DISPOSITIUS ELECTRÒNICS PER A 
TRÀMITS ALS PACS 1.397,55 

2020 99  92501 22699 FÒRUM ESPLUGUES 3.870,79 
2020 99  15101 22706 HONORARIS PROFESSIONALS URBANISME 13.582,25 

2020 99  16210 22706 
HONORARIS ASS. TÈCNICA PROJ. MILLORA 
GESTIÓ DE RESIDUS 17.999,96 

2020 99  16400 21200 DESPESES CEMENTIRI MUNICIPAL 3.609,66 
2020 99 17230 22699 DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT 1.557,42 
2020 99 33000 22602 DIFUSIÓ D'ACTES PÚBLICS: culturals, juven. i esport 2.488,08 
2020 99  43000 22699 PROJECTES DINAMITZACIÓ COMERÇ 1.431,54 

2020 99  24100 22699 
FORMACIÓ PROJECTE SALES BLANQUES (AMB) -
Aportació municipal 605,00 

2020 99  33402 22609 DESPESES DINAMITZACIÓ CULTURAL 9.248,78 

2020 99  33411 22609 
DESPESES PER ACTIVITATS A MUSEUS 
(amp.34400) 1.483,00 

2020 99  33801 22609 DESPESES FESTA MAJOR 1.048,05 
2020 99  32701 22699 PLA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA 1.600,00 
2020 99  32701 22709 SERVEIS DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 2.172,76 

2020 99  32702 22699 
DESPESES ACT. PARTIC. DRETS CIVILS I 
QUALITAT DEMOCR INFANTIL 907,50 

2020 99  32703 22799 SERVEI ATENCIÓ INTEGRAL LGBT 1.023,75 
2020 99  34200 21200 CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 1.408,33 

2020 99  34200 22799 
SERVEI CONDUCCIÓ I RECEPCIÓ CEM LES 
MORERES 4.606,92 

2020 99  32001 22699 PLA EDUCATIU DE L'ENTORN 3.596,71 
2020 99  23100 22706 SERVEI TELEASSISTÈNCIA 7.815,39 
2019 68 23103 22699 SERVEIS I ACTIVITATS D'ACCIÓ SOCIAL 4.799,22 
2020 99  31100 22700 EQUALIMENT GESTIÓ INFORMÀTICA PROGRAMA 1.524,60 
2020 99  31100 22706 PROTECCIÓ SALUT 1.761,76 
2020 99  24100 48002 CONVENI CONTRACTACIÓ ATURATS 11.920,95 
2020 99  24100 48000 CONVENI FOMENT CONTRACTACIÓ ATURATS 9.644,09 
2020 99  31100 48026 CONVENI CONSELL COMARCAL 2.906,00 
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2020 99  15200 48000 
SUBV PROG MOBILITZACIÓ HABITATGES BUITS 
PER A LLOGUER SOCIAL 32.020,33 

2020 99  13200 45000 CONVENI CONNEXIÓ SERVEI INFORMACIÓ P.L. 1.751,88 

2020 99 33400 48011 
CONVENI AMB MONGES DOMINIQUES MONTSIÓ 
ESPLUGUES 1.608,00 

2020 99 32700 48001 SUPORT SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 56.192,00 
2020 99 92004 48000 AJUTS I BEQUES DE FORMACIÓ EMPLEATS / DES 3.401,38 

2020 12 34000 62200 
SUPORT REDACCIÓ PROJECTES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 10.323,98 

2020 12 33300 62200 PROJECTE TEATRE AUDITORI 10.024,85 
2020 12 34200 62200 PROJECTE CEM CAN VIDALET 398.517,43 
2020 12 34200 62201 ACOMESES CEM CAN VIDALET 150.000,00 
2020 12 15100 61900 URBANITZACIÓ ENTORN CEM CAN VIDALET 368.870,00 
2020 12 92400 62200 CASAL CIUTAT DIAGONAL 205.290,68 

2020 11 92000 62600 
ADQUISICIÓ EQUIPS PER A PROCESSAMENT DE 
DADES (hardware) 202.451,75 

2020 12 33300 63200 MILLORES I ADEQUACIÓ CASAL ROBERT BRILLES 422.119,00 
2020 11 92000 64100 ADQUISICIÓ APLICACIONS INFORMÀTIQUES 210.254,77 
2020 12 34200 61900 REFORMA VESTIDORS CAMP DE FÚTBOL EL MOLI 4.236,18 

2020 12 17100 61900 
CONNEXIÓ PARC DELS TORRENTS (press. Part. 
2018) 110.979,46 

2020 12 93300 63200 
MILLORA I REPARACIÓ EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS 174.023,73 

2020 12 16501 61900 
ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
ENLLUMENAT PÚBLIC 195.812,88 

2020 12 93301 61900 VESTIDORS CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI 186.286,70 
2020 12 33301 62200 CASAL D'ENTITATS 30.000,00 
2020 12 33301 63200 COBERTURA MUR PUJOL I BAUCIS 23.717,29 
2020 12 13400 61900 PLA MOBILITAT URBANA 1.701,11 

2020 12 15320 61900 
REPARACIONS IMPORTANTS 
INFRAESTRUCTURES URBANES 15.514,72 

2020 12 32300 63200 MILLORES I ADEQUACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 49.483,73 
2020 11 13200 62400 ADQUISICIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL 32.022,00 

2020 12 16002 61900 
REDACCIÓ PROJECTE COL·LECTOR CARRER 
ESGLÉSIA 3.025,00 

2020 12 17200 62300 
INSTAL·LACIÓ CÀMERES TRÀNSIT CONTROL 
ZONA ZBE 62.347,17 

2020 12 34001 62200 CANVI GESPA CAMP FÚTBOL EL MOLI 8.769,68 
2020 12 92200 62300 ADQUISICIÓ EINES I UTILLATGE 5.208,38 

2020 12 15100 62400 
ADQUISICIÓ VEHICLES, GENERADORS PER S. 
TERRITORIALS 25.000,00 

2020 12 43300 60900 PROJECTE FIBRA ÓPTICA EL GALL 157.000,00 
2020 12 33200 62200 MILLORA INSTAL·LACIÓ BIBLIOTECA 53.982,75 

2020 12 16210 62300 
ADQUISICIÓ CONTENIDORS I TRITURADORA 
PODA 47.600,00 

2020 33 33300 62900 MATERIAL INVENTARIABLE ESCOLA DE MÚSICA 20.000,00 

2020 12 16000 62300 
BOMBA AIGÜES RESIDUALS CARRER ANSELM 
CLAVÉ 7.000,00 

2020 12 17100 61900 
PROJECTE PER TAPAR ANTIC LLAC PARC DELS 
TORRENTS 18.000,00 

2020 12 33800 61900 PROJECTE INFRAESTRUCTURES OMBRES 18.000,00 
2020 12 17100 62400 ADQUISICIÓ MAQUINARIA VEHICLES JARDINERIA 60.000,00 
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2020 12 33301 63201 PROJECTE REPARACIÓ MASIA CAL SUIS 63.900,74 

  3.595.862,20 
 
6).- Habilitar a l’Estat d’Ingressos del Pressupost Municipal en vigor els 
conceptes que a continuació s’indiquen: 
 
CONCEPTE DENOMINACIÓ IMPORT 

87000 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS  

244.398,22 
 

87010 ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A 
DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

3.351.463,98 
 

 TOTAL INGRESSOS 3.595.862,20 
 

 
 
2.- Donar  compte de l’informe d’intervenció,  de data 25 de febrer de 2020,  
relatiu a l’estat d’execució dels projectes d’Inversions financerament sostenibles 
i de l’acompliment dels criteris que els regulen,  i de l’informe de la mateixa data 
sobre el objectius d’estabilitat, regla de despesa i deute a que fa esment la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 
3.-  Donar compte de l’informe anual  d’Intervenció sobre objeccions formulades 
contra resolucions adoptades, principals anomalies detectades en matèria 
d’ingressos, i resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i bestretes 
de caixa fixa d’acord amb el que determinen els articles 15.6 i 27.2 del Reial 
Decret 424/2017, de 28 d’abril que regula el règim jurídic de control intern en les 
entitats del sector públic local. 

 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 

 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
D’UN EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE LA CORPORACIÓ. 
 
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, segons el següent detall:   
  

ESTAT D'INGRESSOS 
   

     

CAP. DENOMINACIÓ CRÈDIT 
INICIAL 

MODIFICACIONS CRÈDIT 
FINAL      

CAP. VIII ACTIUS FINANCERS 3.363.384,93 502.787,42 3.866.172,35   
    

TOTAL ESTAT 
D'INGRESSOS 

   

 

 CAP.  DENOMINACIÓ 
CRÈDIT 
INICIAL 

Crèdit ex. I 
suplements 

Baixes Modificació 
neta 

CRÈDIT 
FINAL 

   
   

 

CAP. 
II 

DESP.  BENS 
CORRENTS I 
SER. 15.416.876,19 

 -2.000,00 -2.000,00 

15.414.876,19 
CAP. 
IV 

TRANSFERÈNCIE
S CORRENTS 5.500.027,63 

2.000,00  2.000,00 
5.502.027,63 

CAP. 
VI 

INVERSIONS 
REALS 6.221.021,98 

1.377.020,76 -874.233,34 502.787,42 
6.723.809,40 

       

 
TOTAL ESTAT DE 
DESPESES 

27.137.925,80 
 

1.379.020,76 
 

-876.233,34 
 

502.787,42 27.640.713,22 
 

 
 
Segon.- Aprovar el Pla Financer dels projectes d’inversió que figura com annex 
1 al present dictamen.  
 
Tercer.- Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2020 amb el contingut que figura en l’annex 2 d’aquest dictamen. 
 
Quart.- 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. 
 
 
 
 
 
Annex I Pla Financer dels projectes d’inversió 
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Annex 2 Modificació bases execució del pressupost 
 
Article 31 bis. Tramitació simplificada de pagaments menors 
 
Es tramitarà de forma simplificada les despeses corrents, sempre que tinguin un 
valor estimat individualitzat inferior a 3.000 € i el sistema de pagament utilitzat 
sigui la bestreta de caixa fixa o el sistema anàleg especificat en aquest article 
d’acord  amb el disposat en l’article 118.5 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 
(Llei de Contractes del Sector Públic - LCSP) 
 
El departament gestor, d’entre les aplicacions contemplades en l’article 31 
d’aquestes bases, proposarà i motivarà les despeses i les aplicacions 
pressupostaries sobre les quals es podran atendre els pagaments menors. 
L’òrgan de contractació aprovarà aquesta relació, prèvia fiscalització de la 
Intervenció en els termes establerts a l’article 25.1 del Reial decret 424/2017, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern en les entitats del 
sector públic local (RCI), que siguin aplicables a aquest procediment, tramitant 
el document RC corresponent.  
 
Un cop autoritzat, el departament gestor podrà executar les despeses menors. A 
l’expedient se li incorporaran les factures degudament conformades que hauran 
de reunir els requisits establerts en la Llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. La factura, conjuntament amb el document comptable 
ADO es trametrà a Intervenció municipal que, mitjançant relacions conjuntes, 
tramitarà l’aprovació dels pagaments menors i les lliurarà a tresoreria pel seu 
pagament prioritari atesa la seva escassa quantitat. 
 

PARTIDA PROJECTE DENOMINACIÓ CRÈDIT EXTR. SUPLEMENT BAIXA

12 16501 619002017/2/INVER/44 ACTUACIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT PÚBLIC 981.515,00
12 16001 619002020/2/INVER/15 COL·LECTOR CAN CERVERA 172.675,00
11 92000 626002018/2/INVER/12 REPOSICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS 2020 61.839,00
12 33400 623002019/2/INVER/7 INFRAESTRUCTURES (elements diversos que composen esce 18.071,00  
12 15100 624002019/2/INVER/10 ADQUISICIÓ VEHICLES PER SERVEIS TERRITORIALS  11.279,00
12 34201 61900 REPARACIÓ CAMP DE FÚTBOL SALT DEL PI 129.641,76
12 17100 619002019/2/INVER/18 CONNEXIÓ PARC DELS TORRENTS -98.507,76
12 15100 610002020/2/INVER/14 ENDERROC INMMOBLE EXPROPIAT CARRER LA RIBA 10 -30.000,00
12 15100 619002018/2/INVER/23 URBANITZACIÓ ENTORN CAN VIDALET -368.870,00
12 15100 619002020/2/INVER/12 URBANITZACIÓ ENTORN CAN VIDALET -84.855,58
12 17100 600002020/2/INVER/7 EXPROPIACIONS  -290.000,00
19 33400 22609 DESPESES ACTIVITATS JUVENILS -2.000,00
19 33400 48000 PROJECTE ARHENSBURG RAISE YOUR VOTE 2.000,00  

TOTAL DESPESES 149.712,76 1.227.308,00 -874.233,34

MODIFICACIÓ NETA DESPESES 502.787,42

87010 2018/8/INTER,3 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA DESPESA AFECTADA 125.835,38
87010 2019/8/INTER,1 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA DESPESA AFECTADA 226.952,04
87010 2020/8INVER/1 ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA DESPESA AFECTADA 150.000,00

TOTAL INGRESSOS 502.787,42
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El departament gestor serà el responsable de constatar, en cada moment, 
l’existència de crèdit per a la realització de la despesa menor amb tramitació 
simplificada, que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de 
les regles generals de contractació, que la despesa no conté prestacions que 
són objecte d’un contracte en vigor i, en el cas de que la despesa sigui per un 
contracte de servei, la insuficiència dels mitjans propis. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 

 
ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
D’UN EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRA-JUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Les diferents àrees gestores han remés a la Intervenció Municipal en el present 
exercici de 2020, factures que corresponen a despeses realitzades en els 
exercicis 2019 i anteriors sense observar els requisits establerts per als 
contractes menors en l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
sense la preceptiva fiscalització prèvia. Aquestes factures figuren detallades en 
les relacions 1, 2, 3 i 4 per un import total de 80.980,51€. 
 
En relació a les factures trameses, s’incorpora informe de l’òrgan gestor en el 
què manifesta que s’han realitzat les prestacions pel tercer amb bona fe i que 
s’ajusten al preu del mercat. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor municipal en aplicació dels articles 188 i 215 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de l’art.28 del Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril. 
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Vist els que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 50/1990, de 20 d’abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol sisè del test refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple: 
 
1) Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits derivats de les despeses 
realitzades sense observar els requisits establerts en l’article 118 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic pels contractes menors Públic i sense la preceptiva 
fiscalització prèvia detallades en les relacions 1, 2, 3 i 4 per un import total de 
80.980,51€. 
 
2) Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les esmentades 
obligacions i imputar l’import a les partides pressupostàries corresponents a 
l’Estat de despeses del pressupost vigent que s’indiquen en la relació. 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto i Sr. Marcos Sánchez Siles, és 
a dir setze vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 

ACORD NÚMERO QUINZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE 
L’APLICACIÓ DE L’INCREMENT DEL 2% PREVIST AL DECRET 2/2020, AL 
PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Atès el Reial Decret 2/2020 de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents 
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, el qual preveu un augment 
salarial del 2% amb efectes 1 de gener de 2020, respecte a les retribucions 
vigents a 31 de desembre de 2019. 
 
Es proposa a l'Ajuntament Ple, es prengui el següent acord: 
 
PRIMER.- Donar compte de l’augment augment salarial del 2% amb efectes 1 
de gener de 2020, respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019, 
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atès el Reial Decret 2/2020 de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents 
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord la Junta de Personal/Comitè d’Empresa i a la 
Tresoreria i Intervenció Municipal. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 

 
ACORD NÚMERO SETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS CORRESPONENTS DELS MEMBRES 
ELECTES DE LA CORPORACIÓ, D’ACORD AMB EL DECRET 2/2020 
APLICABLE AL SECTOR PÚBLIC. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
L’Ajuntament en data 3 de juliol 2019, en sessió extraordinària del Ple, va adoptar 
entre altres acords, el següent: “Establiment del règim de dedicació i de les 
retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació”. 
 
Atès l’article 18 del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (RDLlei 
2/2020), estableix el règim retributiu dels membres de les corporacions locals. 
 
L’article 18.U d’aquest RDLlei, després de fer referència a l’article 75 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el qual estableix 
“el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals 
per tots els conceptes retribuïts i assistències”, preveu que “ considerant el que 
disposa l’article 4” del mateix RDLlei – article que regula les retribucions dels alts 
càrrecs de l’Administració General de l’Estat-, “el límit màxim total que poden 
percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retribuïts 
i assistències (…) és el que recull a continuació, atenent la seva població”: 
 

Habitants Referència (euros) 
Més de 500.000 108.517,91 

300.001 a 500.000 97.666,11 
150.001 a 300.000 86.814,31 
75.001 a 150.000 81.388,95 
50.001 a 75.000 70.537,19 
20.001 a 50.000 59.685,39 
10.001 a 20.000 54.258,97 
5.001 a 10.000 48.833,61 
1.000 a 5.000 43.407,17 
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Així mateix, l’esmentat article 18, apartat Dos, estableix que “Les quanties dels 
límits que recull aquesta disposició inclouen un augment del 2 per cent respecte 
de les vigents a 31 de desembre de 2019”. 
 
Una interpretació sistemàtica de l’article 18 del RDLlei 2/2020, que faci coherent 
el redactat d’aquest, així com la seva referència a l’article 4 del mateix RDLlei, 
ha de portar a afirmar que es regula un increment del 2 per cent per a tots els 
conceptes retributius i assistències dels membres de les corporacions locals a 
partir de l’1 de gener de 2020, sense que aquest increment, en cap cas, pugui 
ser superior al percentatge referit, tot i que no suposés sobrepassar el límit 
màxim total fixat en l’esmentat art. 18. 
 
Per tot l’exposat  amb anterioritat, l’article 18 del RDLlei 2/2020 habilita als òrgans 
de govern de les administracions locals a aprovar l’increment dels conceptes 
retribuïts i assistències dels membres de les corporacions locals en un 2 per cent 
a partir de l’1 de gener de 2020. 
 
En relació amb els membres electes de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
atès que l’increment referit, no comporta la superació del límit màxim total previst 
a l’article 18 del RDLlei 2/2020, es considera que el Ple, si així ho estima adient, 
té competència per aprovar l’esmentat increment. 
 
En cap cas, els drets econòmics per assistència a sessions de Comissió 
Informativa podran superar l’equivalent al que correspondria per formar part de 
dues comissions informatives (art. 28 ROM). 
En cap cas, els drets econòmics per assistència a sessions de Junta de 
Portaveus podran superar, mensualment, l’equivalent al que correspondria per 
assistir a tres sessions al mes. 
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple: 
 
1.- Aprovar l’increment de les retribucions dels membres electes de la 
Corporació, d’acord amb el següent detall: 
 
- Règim de dedicació exclusiva 
 

Càrrec Dedicació Retribució 

Alcaldessa exclusiva 59.539,81 € 

1a Tinença d'Alcaldia exclusiva 59.160,00 € 

2a Tinença d'Alcaldia exclusiva 54.060,00 € 

3a Tinença d'Alcaldia exclusiva 54.060,00 € 

4a Tinença d'Alcaldia exclusiva 43.860,00 € 

 
 
 



 
 pàg 56
   
 

- Règim de dedicació parcial 
 

a) Règim de dedicació parcial de 80 hores mensuals als regidores i 
regidors que assumeixen funcions delegades per l’Alcaldia en matèries de la 
seva competència, que siguin membres de la Junta de Govern i/o assumeixin 
funcions delegades de regidories de barri, la retribució serà de 32.640€ anuals, 
respectivament.  
En cas dels regidors i regidors i regidores que assumeixen funcions delegades 
que no formin part de la Junta de Govern, es mantindrà la mateixa dedicació 
parcial, però amb una retribució de 28.458€ anuals, respectivament. 
 
b) Règim de dedicació parcial de 60 hores mensuals (4 portaveus dels grups 
municipals) una retribució de 24.990€, anuals, respectivament. 
 
c) Règim de dedicació parcial de 40 hores mensuals als regidors i 
regidores que no assumeixen funcions delegades i no s’acullen a règim 
d’assistències, amb una retribució de 13.260€ anuals, respectivament. En aquest 
règim no s’integraran els regidors o regidores en els que concorrin circumstàncies 
personals que resultin incompatibles amb el règim de dedicació parcial. 
 

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

a) Per assistència a cadascuna de les sessions del Ple de la Corporació, 
561€. 

b) Per assistència a cadascuna de les sessions de la Junta de Govern, 
459€. 

c) Per assistència a cadascuna de les sessions de Comissió Informativa 
pels càrrecs electes membres titulars adscrits a les mateixes 336,60€. 

d) Per assistència a cadascuna de les sessions de la Junta de Portaveus 
pels càrrecs electes membres titulars adscrits a les mateixes 336,60€. 

 
2.- Establir que aquests imports s’incrementaran anualment en el mateix 
percentatge en el que s’incrementin per disposició legal, les retribucions dels 
empleats públics de la Corporació. 
 
3.- Als imports reflectits en el present acord s’aplicaran els increments retribuïts 
addicionals vinculats a l’evolució del PIB que s’aprovin per disposició legal per al 
personal del sector públic. 
 
4.- Delegar l’execució dels presents acords en la Junta de Govern Local. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir disset vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. Oriol 
Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera i 
Sra. Marta Alarcón i Puerto, és a dir quatre vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

 
ACORD NÚMERO DISSET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
L’INCREMENT RETRIBUTIU ADDICIONAL DEL 0,25% DEL PERSONAL DE 
LA CORPORACIÓ, SEGONS NORMATIVA DE L’ESTAT CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2019. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Vist que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018, va quedar prorrogada per l’any 2019.   
 
Vist que el Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic, en el seu 
article 3.DOS., estableix el marc aplicable a l’increment de retribucions del 
personal al servei del sector públic per 2019.  
 
I més específicament el que diu textualment:  
 
“A més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,25 per cent de la massa 
salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora 
de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs 
de funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació 
a plans de pensions. En les Administracions i resta d’entitats del sector públic 
definit en aquest article en situació de superàvit pressupostari a l’exercici, aquest 
increment addicional podrà arribar al 0,30 per cent.”  
 
Atesos els acords assolits en la mesa de Mesa de Negociació del personal 
funcionari i laboral de la Corporació, constituïda als efectes de l’aplicació de 
l’increment retributiu addiciona, previst  al Real Decret Reial Decret-Llei 24/2018, 
de 21 de desembre, pel qual es van aprovar mesures urgents en matèria de 
retribucions a l’àmbit del sector públic per l’exercici 2019. 
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Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
 
Atès que al Pressupost municipal, que inclou la relació de llocs de treball 
aprovada per a l’exercici 2020, existeix dotació pressupostària suficient, per 
fer efect iu l’increment acordat a la Mesa de Negociació.  
 
De conformitat amb els articles 31 i següents i 69 del Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Públic, aprovat per. Els articles 22.2.i) i 123.1.h) de la Llei de 7/1985, 
de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, i l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 
d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, dels articles 61 al 64 
del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre i el Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel 
qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració 
Local,  
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Aprovar un increment addicional del 0,25 per cent, respecte de la massa 
salarial a 31 de desembre de 2018, que correspon a un import total de 29.195,25 
euros anuals, amb efectes 1 de gener de 2019. 
 
Segon.-  Distribuir l’increment aprovat al punt anterior d’acord amb el següent 
detall i amb efectes d’1 de gener de 2019: 
 
a. Destinar 1.798,00 euros bruts,  per igualar els llocs de treball que es citen a 
continuació, amb els seus homòlegs, que tenen retribucions diferents però amb 
funcions equiparables,  incrementant la seva retribució, amb efectes 1 de gener 
de 2019, en el concepte “Incentiu de productivitat”, de la forma següent: 
 
Gestors/es (Grup de sou 7B1) 
 

EMPLEAT 
/ DA 

CODI 
EMPLEAT/DA 

LLOC DE TREBALL IMPORT 
ANUAL 

... 9 GESTOR/A D’ECONOMIA I TREBALL 296,82 € 

... 240 GESTOR/A UNITAT ADMINISTRATIVA SERVEIS 
GENERALS  

296,82 € 

 
Coordinadors/es Tècnics/ques (Grup de sou 12A1)  
 

EMPLEAT 
/ DA 

CODI 
EMPLEAT/DA 

LLOC DE TREBALL IMPORT 
ANUAL 

... 2095 COORDINADOR/A TÈCNIC/A D’ARXIU 602,18 € 

... 2231 COORDINADOR/A TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ 602,18 € 
 
b. Destinar 27.397,25 euros bruts, per aplicar un increment lineal de 82,77 euros 
bruts anuals en concepte de “Incentiu de productivitat LGPE” al conjunt de la 
plantilla de personal funcionari i laboral de la Corporació. 
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Tercer.-  Aprovar la modificació,  del complement específic o el plus lloc de treball 
de cada un dels llocs de la Corporació, amb efectes 1 d’abril de 2020,  incorporant 
els 105,56 euros bruts anuals que actualment es paguen en concepte “Incentiu 
de productivitat LGPE 18”, als efectes de homogeneïtzar  el sistema retributiu i  
afavorir l’eficàcia i l’eficiència del conjunt dels recursos humans amb que compte 
la Corporació, sense que això comporti cap  increment de retribucions i  ni de la 
consignació pressupostària prevista per aquest exercici. 
 
Quart.- Aprovar, en conseqüència, els nous complements específics o plus lloc 
de treball, derivats del punt  anterior, per a  cada un dels que consten a la Relació 
de Llocs de treball vigent, segons annex d’aquest acord.  
 
Annex 
 
FUNCIONARIS 
 
NOM I COGNOMS                                              LLOC DE TREBALL                                   COMPLEMENT 
                                                                                                                                                ESPECÍFIC 
 
... 

 
Lletrat Defensa Jurídica 

 
20.846,84 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Auxiliar de Serveis 9.768,92 

... Informador 8.437,10 

... Tècnica Inspeccions Urbanístiques 15.262,80 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Cap Unitat Operativa 15.207,36 

... Gestora 7.339,50 

... Cap Unitat Operativa 15.207,36 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Tècnic Activitats Empresarials 14.706,02 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Directora Servei Jurídic 20.846,84 

... Tresorera 33.613,44 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Gestora 7.339,50 

... Psicòloga 11.210,50 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Informador 8.437,10 

... Auxiliar de Serveis                      9.212,84 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Coordinadora General 57.331,82 
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... Secretari 44.595,88 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Informadora 8.437,10 

... Coordinadora Tècnica Espai Pub.i Mobilitat 18.438,00 

... Tècnic de Cultura 14.983,78 

... Cap Unitat Operativa 15.207,36 

... Gestor 7.339,50 

... Coordinadora Tècnica 18.531,94 

... Informador 8.437,10 

... Informadora 7.339,50 

... Secretaria Direcció 8.432,90 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Auxiliar de Serveis 
 
 
 
 

                9.212,84 
 
 ... Auxiliar de Biblioteca 10.285,94 

... Coordinadora Tècnica 17.012,80 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Tècnica Especialista 14.491,26 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Tècnica de Projectes Urbans 14.706,02 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Gestora 7.339,50 

... Director Servei d'Urbanisme 27.062,70 

... Gestor 7.339,50 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Secretaria Direcció 8.432,90 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Auxiliar de Biblioteca 10.285,94 

... Gestora 7.339,50 

... Coordinadora Administrativa 13.782,58 

... Coordinadora Administrativa 13.782,58 

... Coordinador Tècnic Projectes 18.438,00 

... Tècnica d'Educació 9.629,62 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Informadora 8.437,10 

... Gestora 7.339,50 

... Coordinador de l'Àmbit de Territori i Sostenib. 48.319,46 

... Coordinadora Tècnica 13.800,22 

... Informador 8.437,10 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Coordinador Administratiu 13.782,58 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Coordinador Tècnic d'Instal·lacions 18.438,00 

... Coordinadora Administrativa 13.782,58 

... Director Servei Projectes Urbans 27.062,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 
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... Coordinadora Administrativa 10.668,14 

... Tècnic de Cultura 11.391,94 

... Tècnica de Solidaritat i Coop. al Desenv. 15.072,40 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Coordinador Tècnic d'Organització 23.592,38 

... Tècnica de Participació 8.253,56 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Gestora 7.339,50 

... Tècnic Comptabilitat                     15.276,94 
... Director Servei d'Espai Públic i Medi Ambient 28.544,60 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Director Policia Local 40.602,24 
... Auxiliar de Serveis 9.212,84 
... Gestora 7.339,50 
... Informadora 8.437,10 
... Coordinadora Tècnica 18.531,94 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Auxiliar de Biblioteca 10.285,94 
... Gestora 7.339,50 
... Directora Servei Jurídic 20.846,84 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Coordinador Administratiu 13.782,58 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Auxiliar d'Inspecció 19.422,90 
... Gestora 7.339,50 
... Informadora 8.437,10 
... Informadora 8.437,10 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Auxiliar de Serveis 9.768,92 
... Auxiliar de Serveis 9.212,84 
... Director de Tecnologia i Innov. Tecnològica 28.544,60 
... Directora del Servei d'Economia i Treball 23.153,06 
... Auxiliar de Serveis 9.212,84 
... Cap Unitat Operativa 15.207,36 
... Informador 8.437,10 
... Director Adjunt de Projectes 20.846,84 
... Gestora 7.339,50 
... Gestora 7.339,50 
... Gestora 7.339,50 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Tècnica d'Atenció Social i Igualtat 10.709,72 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Agent Policia Local 12.215,70 
... Coordinadora Tècnica 18.438,00 
... Direcgtora de Comptabilitat 21.337,40 
... Tècnic Activitats Empresarials 14.706,02 
... Cap Unitat Operativa 15.207,36 
... Gestora 7.339,50 
... Informadora 8.437,10 
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... Informadora 8.437,10 

... Informadora 8.437,10 

... Gestora 7.339,50 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Tècnica Alcaldia 15.815,94 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Coordinadora Tècnica Educació 19.170,76 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Gestora 7.339,50 

... Tècnica Adm Electrònica 14.491,26 

... Informadora 8.437,10 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Tècnica Parcs i Jardins 11.100,18 

... Director Unitat de Contractació 20.846,84 

... Cap Unitat Operativa 15.207,36 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Cap Unitat Operativa 15.207,36 

... Tècnica Comptabilitat 15.276,94 

... Gestora 7.339,50 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Auxiliar de Biblioteca 10.285,94 

... Director Gestió Patrimonial 20.846,84 

... Tècnic Auxiliar de Manteniment 12.215,42 

... Gestora 7.339,50 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Tècnica de Comerç 11.100,18 

... Lletrada 12.724,60 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Lletrada 12.724,60 

... Tècnica Especialista de Projectes 12.215,42 

... Cap Secció Operativa 17.977,40 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Cap Unitat Operativa 15.207,36 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Gestora 7.339,50 

... Coordinador Tècnic 15.666,00 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Coordinadora Administrativa 13.782,58 

... Coordinadora Administrativa 13.782,58 
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... Cap Secció Operativa 17.977,40 

... Gestora 7.339,50 

... Tècnic Auxiliar 10.984,12 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Tècnic Medi Ambient 14.355,74 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Cap Unitat Operativa 15.207,36 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Tècnica de Projectes Urbans 14.706,02 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Coordinadora Tècnica 18.438,00 

... Coordinador Administratiu 13.782,58 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Informadora 8.437,10 

... Tècnic de Protecció Civil 11.100,18 

... Informadora 8.437,10 

... Informador 8.437,10 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Gestora 7.339,50 

... Gestora 7.339,50 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Gestora 7.339,50 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Interventor 44.595,88 

... Directora Servei Patrim. I Memòria Històrica 20.846,84 

... Tècnica Prom. Ciutat i Turisme 14.491,26 

... Tècnica Coordinadora 17.977,40 

... Auxiliar de Serveis 9.212,84 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

... Agent Policia Local 12.215,70 

 
LABORALS 
NOM I COGNOMS                                   LLOC DE TREBALL                                 PLUS  
                                                                                                                                  LLOC ANUAL 
 ...                                                                               Operari                                                                                  10.280,48 
... Professora de Música 11.100,80 
... Treballadora Social 11.100,80 
... Oficial Paleta 9.272,96 
... Treballadora Social 11.100,80 
... Informadora 9.271,64 
... Tècnica d'Economia i Treball 8.254,16 
... Auxiliar de Serveis 7.874,96 
... Educadora Social 10.781,96 
... Oficial Paleta 9.272,96 
... Operari 10.280,48 
... Coordinador Operatiu de l'Espai Públic 23.170,04 
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... Oficial Pintor 6.557,96 

... Oficial en Manyeria 10.710,08 

... Oficial d'Instal·lacions 9.272,96 

... Tècnica de Museus 11.264,00 

... Educador Social 11.100,80 

... Treballadora Familiar                                  471,03 

... Oficial d'Instal·lacions 9.272,96 

... Tècnic Auxiliar d'Arxiu 9.350,48 

... Treballadora Social 11.100,80 

... Operari 10.280,48 

... Auxiliar Biblioteca 5.154,80 

... Tècnic de Consum i Mediació 11.875,40 

... Tècnic Informàtic 18.119,36 

... Treballadora Social 11.100,80 

... Tècnic Especialista de Projectes 12.216,92 

... Tècnic Informàtic de Sistemes 14.921,00 

... Oficial d'Instal·lacions 9.272,96 

... Auxiliar d'Inspecció 10.287,20 

... Treballadora Social 11.100,80 

... Oficial Pintor 8.859,20 

... Oficial d'Instal·lacions 9.272,96 

... Operari 2.535,08 

... Tècnica de Salut Pública 11.875,40 

... Treballadora Social 10.144,28 

... Tècnic d'Esports 15.283,16 

... Monitor Esportiu 7.447,04 

... Educadora Social 11.100,80 

... Oficial Paleta 9.272,96 

...     Gestora                    9.277,64 

... Oficial d'Instal·lacions   9.182,24 

... Operari   9.823,64 

... Directora del Servei de Drets socials    25.630,28 
... Treballadora Social 11.100,80 
... Tècnica d'Esports 15.283,16 
... Educador Social 11.100,80 
... Tècnica de Comunicació Digital 13.799,84 
... Directora 'Educació i Ciutadania 18.438,08 
... Tècnica Ciutadania, Drets Civils i Infància 11.100,80 
... Oficial d'Instal·lacions 9.272,96 
... Tècnica Aux.Act. Publiques 7.447,04 
... Agent d'Igualtat 13.799,84 
... Oficial Pintor 2.294,00 
... Coord.Tècnic Ad. Electrònica 13.245,44 
... Treballadora Social 11.100,80 
... Tècnica de Museus 11.264,00 
... Treballadora Social 8.993,38 
... Consultor Informàtic 15.815,84 
... Professora de Música 5.477,60 
... Directgor d'Equipaments i Esports 23.872,88 
... Tècnica de Cultura 14.793,80 
... Treballador Social 10.144,28 
... Auxiliar Administratiu 2.109,92 
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... Operari Especialista 8.303,84 

... Tècnica d'Economia i Treball 8.835,32 

... Educador Social 9.118,40 

... Coordinador Tècnic de Comunicació 16.458,44 

... Auxiliar de Serveis 6.328,28 

... Directora de Comunicació 21.111,56 

... Gestora 9.272,96 

... Tècnica Espec.Sistema Informació Geogràfica 16.049,24 

... Direcora de Cultura 18.438,08 

... Director de Sistemes d'Inf.i Coneix. 7.426,64 

... Tècnic Aux.Act. Publiques 6.593,12 

... Treballadora Social 11.100,80 

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

 
 
 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR LABORAL 
PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT DE CARÀCTER PRIVAT.    
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Atesa la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat presentada per l’oficial 
d’instal·lacions, ...,  per treballar per compte propi (autònom), comprometent-se 
a no modificar la seva jornada laboral i horari de treball i a no participar en 
assumptes en els quals puguin resultar afectats interessos de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès l’informe emès per la coordinadora tècnica de Recursos Humans. 
 
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 
del Reglament d’organització i funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, es proposa a l’ajuntament en Ple: 
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Primer.- Reconèixer al treballador laboral ..., la compatibilitat per treballar per 
compte propi (autònom), comprometent-se a no modificar la seva jornada laboral 
i horari de treball i a no participar en assumptes en els quals puguin resultar 
afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Segon.- Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir dinou vots. S’hi abstenen el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda 
i la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

 
ACORD NÚMERO DINOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
L’ACTUALITZACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL 
MUNICIPAL (DUPROCIM). 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de Protecció Civil de Catalunya  els municipis són les entitats bàsiques de la 
protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general d'actuació i de 
planificació en aquesta matèria. 
 
Aquest article també determina que correspon als plens dels ajuntaments 
aprovar el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics municipals, els 
plans d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació 
de protecció civil d'àmbit municipal. 
 
D’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el 
contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil 
municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, els 
municipis, en funció de la seva població, de les seves característiques i dels 
riscos que els afectin, han d’elaborar els plans de protecció civil.  
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Segons l’article 6, del mateix Decret 155/2014, els plans de protecció civil 
municipals s’han d’actualitzar per adaptar-los als canvis de circumstàncies, si es 
produeixen, i també s’han de revisar cada quatre anys a fi de mantenir-ne 
plenament la capacitat operativa. 
 
Pel que fa a les actualitzacions dels plans, una vegada aprovades per la 
corporació municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció 
general competent en matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el 
Document únic de protecció civil municipal, en la part que s’hagi hagut d’adaptar 
a les noves circumstàncies. Des d’aquesta unitat directiva es trametrà el 
Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d’aquest 
òrgan que tingui lloc. 
 
Atès que en sessió ordinària de la Comissió Municipal de Protecció Civil de data 
17 d’abril de 2018, es va emetre informe d’aprovació del DUPROCIM. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 20 de juny del 2018, va 
aprovar definitivament el Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 
 
Atès que aquest document va ser homologat per la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya en sessió plenària de data 05 de desembre del 2018. 
 
Vist l’informe de proposta d’actualització redactat pel tècnic de protecció civil 
municipal amb data 14 de febrer de 2020, on s’indiquen les principals 
modificacions del document que són les següents: 
 
- Incorporació dels comentaris indicats a l'informe tècnic d'homologació del  
Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona signat per Imma Solé i Colomé 
en data 22/11/18. 
 
- Redacció amb més detall dels procediments i protocols d’avisos establerts. 
- Adaptació de la cartografia al Sistema d’Informació Territorial Municipal 
(SITMUN). 
 
- Actualització de la constitució de les persones membres de la comissió 
municipal de protecció civil i de l’organigrama del comitè d’emergències. 
 
Es proposa: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) d’Esplugues de Llobregat amb data febrer de 2020, elaborat pels 
serveis tècnics municipals. 
 
Segon.- Comunicar a la direcció general competent en matèria de protecció civil 
dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, per a la 
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seva posterior transmissió a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen la legislació en matèria de protecció civil. 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a les persones membres de la comissió 
municipal de protecció civil i del comitè d’emergències. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vint-i-un 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 
 

 
MOCIONS 

 
ACORD NÚMERO VINT.- MOCIÓ 5/20 DEL GRUP MUNICIPAL REPUBLICÀ 
PER RESOLDRE L’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS 
D’INTERÈS LOCAL DE L’INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, 
ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
 
La moció es deixa sobre la taula. 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/420_video_200318.mp4?session=ff
808081701605af0170c3a0f3be01fc 
 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les dinou 
hores i vint 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/420_video_200318.mp4?session=ff808081701605af0170c3a0f3be01fc
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/420_video_200318.mp4?session=ff808081701605af0170c3a0f3be01fc
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L’alcaldessa                                                                 El secretari  
 
 
 
Pilar Díaz Romero                                                       Pedro Carmona Pérez 
 
 
 


