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AJUNTAMENT  PLE  10/22 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2022 

 
A la casa consistorial d’Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores i un minuts del dia 16 de novembre de 2022, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les 
tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels regidors i regidores 
Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia 
Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos 
Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi.   
 
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/1022_video_221116.mp4?session=f
f80808183c607ed0183f47a8d2500c1 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 25 
DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 
 
El proper 25 de novembre, ens convoquem per commemorar el Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones. De totes les formes de violència 
masclista, les violències sexuals són les més prevalents, les més invisibilitzades 
i les més naturalitzades. Tot això fa de les violències sexuals un component 
central del patriarcat. No tenen a veure amb el sexe sinó amb el poder. El poder 
de cosificar, d’humiliar, de dominar, de disciplinar, de generar por i de restringir 
la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. El poder de crear 
l’expectativa social que els homes han de prendre la iniciativa en el sexe i no 
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aturar-se fins rebre una negativa directa. Fins i tot el poder d’ignorar una negativa 
o de traspassar els límits amb la insistència.   
 
També el poder de produir un sentiment de vergonya per haver patit una agressió 
sexual, el poder de responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes/supervivents (com 
anava vestida, què havia consumit, en quin lloc estava, si anava sola...) en lloc 
d’assenyalar l’agressor com a únic responsable. O el poder de posar en dubte la 
intenció de les denunciants. I, de manera cabdal, el poder de crear un imaginari 
en què les agressions les comet un desconegut a l’espai públic amb perfil 
psicòpata i depravat, malgrat que la major part de les agressions, especialment 
aquelles més greus, ocorren en espais considerats privats i els agressors més 
habituals no tenen un perfil concret. Les cometen amics, parelles, companys 
d’estudis o de feina, veïns, familiars o referents propers.  
 
Els moviments feministes d’arreu del món s’han rebel·lat contra aquest poder 
patriarcal, han assenyalat les causes i les conseqüències de les violències 
sexuals i n’han identificat les diverses expressions en tots els àmbits en què 
ocorren (familiar, de la parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o 
polític). També han denunciat la cultura de la violació que normalitza i accepta la 
violència sexual envers les dones i han generat una onada de sororitat per 
reconèixer la veu de les dones que denuncien i per acompanyar-les. 
 
Simultàniament, els feminismes han impulsat dos grans canvis. En primer lloc, 
han posat el consentiment al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan 
sovint com es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar fer-ho. Això interpel·la 
tota la societat i especialment als homes, perquè es desprenguin dels estereotips 
i dels rols i de gènere en què els socialitza el patriarcat, perquè aprenguin a 
identificar en ells mateixos i en el seu entorn d’amistats, familiars i companys de 
feina o d’oci totes aquelles actituds i conductes que legitimen, banalitzen o que 
directament constitueixen violència sexual.  
 
I, en segon lloc, els feminismes han exigit que es faci efectiva la diligència 
deguda dels poders públics i que s’erradiqui tota forma de violència institucional. 
Una responsabilitat que abasta tant les polítiques de prevenció com les de 
reparació, les quals han d’estar suficientment dotades de recursos econòmics i 
requereixen la màxima col·laboració i cooperació interinstitucional i intersectorial.    
 
Aquest és el compromís que refermem totes les institucions polítiques del país. 
Un compromís amb la garantia de tots els drets que es veuen vulnerats amb les 
violències sexuals: des del dret a la seguretat, al dret a la integritat física i 
psicològica, passant pel dret a la salut, el dret a l’educació o el dret a la 
participació social i política. En definitiva, un compromís amb la llibertat de les 
dones que ens ha de fer també una societat més lliure. 
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ACORD NÚMERO DOS.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 
20 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LA INFÀNCIA.  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ens unim, amb motiu del Dia Mundial de 
la Infància, a UNICEF Comitè Catalunya, sota el lema drets i emocions. 
Assegurar la consecució dels drets dels nens, nenes i adolescents és una qüestió 
col·lectiva i d’obligat compliment. Quan un infant veu limitada la satisfacció dels 
seus drets, l’impacte en el seu benestar emocional és directe. Per aquesta raó, 
els pobles i ciutats, les comunitats més properes a la infància, tenim un paper 
fonamental per tal de garantir que els nens i nenes que viuen a la nostra localitat 
se sentin emocionalment satisfets i feliços de viure-hi. 
 
L’aprovació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, l’any 1989, va suposar 
un gran avenç en l’acompliment dels drets dels nens i de les nenes, així com la 
seva ratificació per part de l’Estat. No obstant, a dia d’avui queden encara grans 
reptes globals a abordar i que també ens interpel·len a nivell local: 
 
•  El número de nens i nenes que viuen en situació de pobresa al món s’ha 
disparat a 1.200 milions. A Catalunya hi ha 446.500 nens, nenes i adolescents 
que viuen en llars en risc de pobresa o exclusió social: un 31,8% de la població 
menor de 18 anys (2021). És actualment de les xifres més altes de la UE. 
 
•  1 de cada 10 adolescents de 10 a 19 anys al món tenen diagnosticat un 
problema de salut mental, però només el 2% dels pressupostos dels governs a 
nivell mundial és destinat a tractar la depressió, l’ansietat o altres. A Catalunya, 
el 9,4%, de nens i nenes de 4 a 14 anys presentaven risc de patir algun tipus de 
problema de mala salut mental, segons l’Enquesta de Salut de Catalunya. 
  
•  Més de 260 milions d’infants no van a l’escola a nivell mundial. El 50% dels 
infants refugiats no tenen accés a l’educació. 
 
•  426 milions d’infants viuen actualment a zones de conflicte armat. 
 
•  1.000 milions d’infants estan exposats a nivells cada cop més elevats de 
contaminació atmosfèrica i 820 milions estan molt exposats a les onades de 
calor. Catalunya és un territori molt vulnerable al canvi climàtic.  
 
Des de la corporació local no som aliens a aquesta realitat. Per això ens 
comprometem amb la promoció d’una major i més eficient inversió en la infància, 
garantint que s’assignen els recursos necessaris per afrontar els reptes indicats, 
amb els drets de la infància al centre, i més concretament amb:  
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•  La salut mental. Impulsarem mecanismes integrals de prevenció en matèria de 
salut mental en la infància i l’adolescència destinats a millorar el seu benestar 
emocional i, al mateix temps, promovent hàbits de vida saludables. 
 
•  El dret a l’educació. Impulsarem polítiques de reforç educatiu que garanteixin 
l’accés equitatiu i efectiu a una educació de qualitat a través de beques i 
programes de suport, especialment per a infants a les seves primeres etapes 
educatives o en situació de vulnerabilitat.  
 
•  La protecció de la infància davant de tot tipus de violència. Impulsarem 
mecanismes per tal que la nostra localitat sigui un entorn protector (a través de 
l’adaptació d’espais, formació de professionals, etc.), que compta amb els 
recursos suficients perquè tots els serveis dirigits a la infància garanteixin, des 
d’un enfocament preventiu, la protecció de nens, nenes i adolescents davant 
situacions de violència. 
 
•  El dret a un medi ambient saludable. Impulsarem actuacions que promoguin 
una transformació urbana amb enfocament d’infància per millorar la qualitat 
ambiental (contaminació de l’aire, el soroll, l’efecte illa de calor) metabolisme 
urbà (els desplaçaments, xarxes d’aigua, energia i sanejament) i dels espais 
socials (espais públics, equipaments, habitatge, llocs de treball, etc.), garantint 
que tots els nens i nenes gaudeixin d’un medi ambient net i saludable.  
  
Aquests compromisos van acompanyats a tenir en compte també les mateixes 
veus, necessitats i prioritats de cada infant i adolescent pel que fa les decisions 
que els afecten a la nostra localitat, afavorint i impulsant processos de 
participació amb nens, nenes i adolescents. A més a més, seguirem el marc 
global que ens marca l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, incloent la infància i la seva cura emocional al centre de les nostres 
polítiques. Per això, el nostre compromís. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 
30 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LES CIUTATS EDUCADORES. 
 
El XVI Congrés Internacional de l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores (AICE) s’ha celebrat a Andong, República de Corea, del 25 al 28 
d’octubre de 2022, amb la participació de 129 ciutats de 22 països a 4 continents, 
la GNLC de la UNESCO, ciutats de la xarxa coreana de l’aprenentatge al llarg 
de tota la vida, persones acadèmiques, expertes i ciutadania en general. Al 
Congrés s’ha volgut atorgar un espai especial al diàleg entre la joventut i una 
representació política de les ciutats presents per incorporar la seva veu i opinions 
al debat sobre el futur de l’educació. Amb el tema «Ideant el futur de l’educació 
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a la ciutat: Innovació, tradició i inclusió» ens hem reunit després d’una pausa de 
quatre anys a causa de la pandèmia provocada pel COVID-19. El Congrés 
Internacional s’ha desenvolupat en un format híbrid, permetent així la participació 
de més persones. 
 
El tema del Congrés s’ha desenvolupat en els tres eixos temàtics següents: 
 
Tradicions i identitat: aprenent del passat 
 
Amb la globalització, moltes ciutats de tot el món s’enfronten a la uniformitat i 
estandardització de costums, estils de vida, valors i tendències, cosa que resulta 
en una pèrdua de la seva identitat i de les característiques que les fan úniques. 
Aquest procés d’homogeneïtzació sovint va en detriment de les identitats locals. 
 
Preservar el patrimoni i la cultura tradicional i fer-la accessible a tota la 
ciutadania, incloses les noves generacions i la població migrada, es converteix 
en una prioritat per a les ciutats educadores. Això implica fomentar també el 
sentiment de pertinença, ja que les persones no poden respectar ni protegir allò 
que no coneixen ni estimen. Tot i això, tot i considerar la tradició com el pont per 
construir el futur, és important promoure una comprensió crítica del passat i tenir 
en compte les lliçons apreses, incorporant tota la ciutadania al procés de creació 
de la identitat de les nostres ciutats, ja que la cultura s’ha d’entendre com un 
procés dinàmic i en construcció contínua. 
 
Inclusió: construint una ciutat per a tothom a través de l’educació i els 
valors 
 
L’educació té un paper fonamental per fer front als reptes que plantegen la 
desigualtat i la polarització. La Ciutat Educadora persegueix un 
desenvolupament inclusiu i equitatiu que no deixi ningú enrere, a través de 
l’accés a oportunitats educatives de qualitat al llarg de la vida per a persones i 
grups en risc d’exclusió. A més, promou valors positius com la convivència, la 
cooperació i l’empatia, que contribueixen a reforçar els lligams comunitaris i la 
cura del bé comú. 
 
Tecnologia i innovació social: fomentant una ciutat sostenible centrada en 
les persones 
 
La tecnologia ja està impactant i transformant les nostres ciutats i estils de vida, 
de maneres tant esperades com inesperades. Tot i que la tecnologia i la 
innovació poden ser grans aliats a l’hora d’afrontar reptes importants, com ara el 
canvi climàtic i el seu impacte a les ciutats, també hem de ser conscients dels 
efectes negatius que poden produir (com l’aïllament, els estils de vida sedentaris, 
la pèrdua d’humanitat, etc.), per poder contrarestar-los. Les Ciutats Educadores 
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han de reflexionar sobre el paper de l’educació en el foment de la tecnologia i la 
innovació social per contribuir a la construcció de ciutats més inclusives, justes, 
verdes, saludables i habitables per a totes les persones. 
 
Les Ciutats Educadores constatem que: 
 
Estem vivint en un context de crisis múltiples –geopolítica, econòmica, social i 
ambiental- amb una forta dimensió urbana. Les contínues innovacions 
tecnològiques i els canvis socials i ambientals ràpids contrasten amb una 
desacceleració econòmica i un escenari mundial volàtil i incert. En aquest 
context, nombrosos governs locals de tot el món busquen aprendre els uns dels 
altres, establir nous paradigmes, acumular experiències i reflexionar 
conjuntament per trobar solucions més eficients i innovadores als reptes que 
tenen davant seu. Un dels aspectes més valorats de l’AICE són els espais que 
ofereix als membres per trobar-se amb homòlegs i persones expertes per 
compartir experiències i coneixements. Durant aquest Congrés, s’ha debatut 
com construir, des d’una perspectiva holística de Ciutat Educadora, comunitats 
més sostenibles on passat, present i futur coexisteixin. Comunitats on les 
persones puguin desenvolupar tot el seu potencial, fomentant unes condicions 
de vida basades en l’equitat i la justícia social. 
 
Les Ciutats Educadores ens comprometem a: 
 
1. Treballar per a la transformació de la ciutat per fer-la més inclusiva a través de 
la participació activa de la ciutadania, així com promocionar un desenvolupament 
inclusiu i equitatiu a través de l’educació. 
 
2. Afavorir l’accés del conjunt de la població a les oportunitats educatives que 
l’entorn ofereix. 
 
3. Fomentar la creació de programes d’aprenentatge al llarg de tota la vida, de 
qualitat, adaptats a les diferents generacions, amb un èmfasi especial en els 
grups en situació de vulnerabilitat i reconeixent els i les joves com a ciutadans 
del present, facilitant espais de trobada, escolta i co-construcció. 
 
4. Facilitar espais d’assessorament i aprenentatge d’avantguarda en tecnologies 
capdavanteres i brindar oportunitats educatives formals i no formals, així com 
oportunitats laborals en l’àmbit de les tecnologies i de la innovació social a l’era 
post-COVID.  
 
5. Facilitar espais de participació ciutadana enfocats a fomentar el sentiment de 
pertinença i en la preservació i transmissió de la cultura, incloent-hi la de 
comunitats infrarepresentades, minoritàries en situació de vulnerabilitat, així com 
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espais de trobada que contribueixin al diàleg intergeneracional i intercultural per 
a una bona convivència. 
 
6. Dissenyar i implementar projectes de regeneració i desenvolupament urbà que 
preservin la cultura tradicional des d’una perspectiva inclusiva, valorin la 
diversitat i fomentin la cohesió social. 
 
7. Unir esforços liderant des del món local canvis culturals respecte de la 
promoció d’estils de vida sostenibles i la creació de ciutats més verdes. 
Sensibilitzar la ciutadania mitjançant la participació activa en iniciatives i 
pràctiques sostenibles. 
 
8. Fomentar la reflexió crítica sobre les tradicions locals, la història i el patrimoni 
a la pròpia identitat de la ciutat, així com l’aplicació dels aprenentatges del passat 
i les tradicions a l’educació. 
 
9. Fomentar l’alfabetització digital i la connectivitat del conjunt de la ciutadania, 
així com iniciatives destinades a prevenir i abordar l’ús abusiu de les tecnologies, 
les males praxis i les conseqüències. 
 
10. Fomentar una educació en valors bàsics per a convivència i el progrés social 
de les nostres comunitats com ara el respecte, l’empatia, la igualtat, la solidaritat 
o el pensament crític. 
 
Finalment, l’AICE fa una crida al conjunt dels municipis que integren la xarxa a 
continuar aprofundint en el coneixement de la realitat local per poder donar 
respostes més adequades als reptes que tenim a l’horitzó, en comunicació 
permanent amb la ciutadania. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 9/22 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 D’OCTUBRE DE 
2022.  
 
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 d’octubre 
de 2022, 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.  
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ACORD NÚMERO CINC.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1022_video_221116.mp4?session=f
f80808183c607ed0183f47a8d2500c1 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE COMERCIALITZACIÓ, 
PRODUCCIÓ, EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I SERVEIS COMPLEMENTARIS 
RELACIONATS AMB LA GENERACIÓ PÚBLICA D’ENERGIA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues va acordar la incoació d’expedient d’iniciativa 
pública pel desenvolupament d’activitat econòmica consistent en la realització de 
diferents serveis i activitats relacionats amb l’energia en sentit ampli, tals com la 
producció, l’explotació, la comercialització, el manteniment i els serveis 
complementaris relacionats amb el subministrament d’energia elèctrica, 
l’eficiència energètica i el desenvolupament d’energies renovables. L’acord 
d’incoació de l’expedient contemplava també la creació de  la Comissió d’estudi 
prevista al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, que s’havia 
d’encarregar de redactar la preceptiva Memòria justificativa.  
 
La Comissió designada va procedir a la redacció de la Memòria justificativa,  el 
text del qual consta incorporat a l’expedient administratiu.  
 
De conformitat amb el que determina el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny 
(ROAS), el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 16 de març de 2022 va adoptar 
el següent acord:  
 
“Primer.- Tenir per conclòs l’encàrrec efectuat a la Comissió d’estudi i per 
formulada la Memòria justificativa de l’exercici d’activitat econòmica de 
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comercialització, producció, explotació, manteniment i  serveis complementaris 
relacionats amb la generació pública d’energia. 
 
Segon.- Prendre en consideració la Memòria justificativa formulada per la 
Comissió d’estudi i sotmetre-la a informació pública per un període de trenta dies 
hàbils, comptats des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. L’anunci també es farà públic mitjançat el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i el web municipal. Durant el període d’informació pública les 
persones interessades podran formular les al·legacions i reclamacions que 
estimin convenients. 
 
Tercer.- Sol·licitar,  d’acord amb l’article 3.1 del Decret 208/2015, de 22 de 
setembre, els informes preceptius sobre inexistència de duplicitats i sobre 
sostenibilitat financera a través de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- A la vista de les al·legacions o reclamacions presentades es procedirà a 
la seva proposta de resolució i a l’elevació al Ple de la Corporació l’acord 
d’aprovació definitiva de l’expedient d’exercici de l’activitat econòmica. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a 
l’empresa Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA).”. 
 
En compliment dels acords transcrits, la Memòria justificativa formulada per la 
Comissió d’estudi ha estat sotmesa  a informació pública per un període de trenta 
dies hàbils, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona data 5 d’abril de 2022, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i el web 
municipal, segons consta degudament acreditat a l’expedient. Durant el període 
d’informació pública no ha estat formulada cap al·legació ni reclamació. 
 
Paral·lelament s’ha procedit, d’acord amb l’article 3.1 del Decret 208/2015, de 22 
de setembre,  a recavar els informes preceptius sobre inexistència de duplicitats 
i sobre  sostenibilitat financera a través de la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.  
 
Direcció General d’Energia i Mines ha informat que consta la inexistència de  
duplicitat en relació amb l’exercici de l’activitat econòmica i Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor ha informat informa favorablement 
sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. 
 
En conseqüència, i a la vista del que s’ha actuat, resulta procedent, de 
conformitat amb el que s’estableix a l’article 243 de la Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, concloure l’expedient iniciat i elevar a la consideració del ple de la 
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corporació l’aprovació final de l’exercici de l’activitat econòmica, així com del 
conjunt d’acords necessaris per al seu efectiu exercici. 
 
Per la qual cosa, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització, 
producció, explotació, manteniment i  serveis complementaris relacionats amb la 
generació pública d’energia, sobre la base de la Memòria justificativa formulada 
per la Comissió d’estudi, presa en consideració per aquest Consistori en data 16 
de març de 2022. 
 
L’exercici d’aquesta activitat econòmica serà realitzat en règim de lliure 
concurrència i es portarà a terme mitjançant gestió directa en forma de Societat 
mercantil de capital cent per cent públic participat per diverses Corporacions 
Locals.  
 
Segon.- Aprovar la participació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
capital social de l’empresa Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA), que 
és la societat de capital cent per cent públic participada per diverses 
Corporacions que desenvolupa la seva activitat en l’àmbit metropolità, mitjançant 
l’adquisició de 30 accions, d’aquesta empresa,  amb un valor unitari per acció de 
347,57€/acció, corresponent un valor total de 10.427,10 euros. 
 
Tercer.- Aprovar i fer propis els Estatuts de l’empresa Tractament i Selecció de 
Residus, S.A. (TERSA), el text actual dels quals ha estat incorporat íntegrament 
en la Memòria justificativa formulada per la Comissió d’estudi. 
 
Quart.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat al Pacte de 
socis de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), el 
contingut del qual consta íntegrament transcrit en la Memòria justificativa 
formulada per la Comissió d’Estudi. 
 
Cinquè.-  Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’adquisició del paquet 
de 30 accions amb un valor unitari per acció de 347,57€/acció, corresponent un 
valor total de 10.427,10 euros de la societat TERSA amb càrrec a la partida 12 
42500 85000 Adquisició d’accions i participacions del sector públic del 
pressupost vigent per a l’exercici 2022. 
 
Sisè.- Aprovar i formalitzar davant notari aquells acords que així ho requereixin i 
facultar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents, tant públics com 
privats, que siguin necessaris a aquests efectes.  
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Setè.- Notificar els presents acords a l’empresa pública Tractament i Selecció de 
Residus, SA (TERSA), a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 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, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores 
Castro Leiva i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir divuit vots. S’hi abstenen 
els regidors Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir tres vots.  
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 

ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
L’INICI DE L’EXPEDIENT I DEL PLEC DE CONDICIONS REGULADOR DE LA 
CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DE PART DEL SUBSOL 
DE LA ZONA VERDA SITUADA ENTRE LES AVINGUDES D’AHRENSBURG, 
JACINT ESTEVA FONTANET I PAÏSOS CATALANS, PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT. 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist que el 8 de juliol de 2022, (Registre general d’entrada núm.2022-
14578-E), s’ha presentat una sol·licitud d’atorgament d’una concessió 
administrativa directa, en escrit conjunt, i Memòria justificativa única conjunta, 
per part de les dues mercantils següents: 
 
- PORTA DIAGONAL, SLU, amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 579-587, 10ª 

planta en 08014 – Barcelona amb N.I.F B-60387487, propietària de la parcel·la 
101-1a. 

 
- CORPORUM INVESTMENTS, S.L., amb domicili a l’Avinguda Diagonal 567, 6ª 

planta, 08029 - Barcelona i N.I.F. B-67469767, propietària de la parcel·la 101-
1b.  

 
SEGON.- Vist l’informe emès pels Serveis tècnics municipals, sobre la valoració 
de la porció de terreny de domini públic a ocupar;   
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TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per la Directora del Servei Jurídic 
de Territori i Sostenibilitat, que transcrit diu el següent: 
 
“El 8 de juliol de 2022, (Registre general d’entrada núm.2022-14578-E), s’ha 
presentat una sol·licitud d’atorgament d’una concessió administrativa directa, en 
escrit conjunt, i Memòria justificativa única conjunta, per part de les dues 
mercantils següents: 
 
- PORTA DIAGONAL, SLU, amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 579-587, 10ª 

planta en 08014 – Barcelona amb N.I.F B-60387487, propietària de la parcel·la 
101-1a. 

 
- CORPORUM INVESTMENTS, S.L., amb domicili a l’Avinguda Diagonal 567, 6ª 

planta, 08029 - Barcelona i N.I.F. B-67469767, propietària de la parcel·la 101-
1b.  

 
En aquesta Memòria es justifica la necessitat de construir part de les places 
d’aparcament que requereixen els dos edificis a construir a les parcel·les 101-1a 
i 101-1b sota la zona verda immediatament confrontant a aquestes parcel·les, en 
base a les determinacions del planejament urbanístic aplicable.  
 
Això és: 
 
D’una banda, la Modificació Puntual per a l’adaptació de determinades previsions 
urbanístiques del Pla General Metropolità en el sector d’esplugues de Llobregat 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA, 
aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en 
data 14 d’abril de 2010; que permet que la parcel·la 101 pugui completar el 
nombre de places d’aparcament que li és exigit per normativa sota la zona verda 
confrontant, amb expressa referència a l’atorgament d’una concessió 
administrativa, al·ludint que aquest fet és per garantir la viabilitat econòmica i 
fàctica d’aquest instrument de planejament. 
 
I, de l’altra, la Modificació puntual del Pla general metropolità, al Sector afectat 
pel soterrament de les línies elèctriques d’Alta Tensió de FECSA, pel que fa a la 
regulació de la zona 101, dels sistemes situats en el seu entorn i les obres 
extrasectorials, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’Àmbit Metropolità de Barcelona el 24 de gener de 2022, i executiva des de 
la seva publicació al DOGC el 8 d’abril de 2022, que admet la parcel·lació de la 
101-1, en les parcel·les 101-1a i 101-1b, i expressament preveu que, per tal de 
poder donar compliment a les exigències de dotació de places d’aparcament, 
“Les places previstes se situaran en les plantes soterrani de la zona 101 i en els 
espais permesos en el subsol de les zones verdes veïnes, mitjançant, en aquest 
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segons cas, l’atorgament dels corresponents títols que permetin l’ocupació.” 
 
A la Memòria justificativa es quantifica l’ocupació del subsol de la zona verda en 
una superfície de 2.435,42m², en la qual s’implantarien un total de 123 places 
d’aparcament, a sumar a les 125 places a situar en sòl privat. 
 
Se sol·licita l’atorgament d’una concessió administrativa directa, i se’n justifica la 
procedència, en aplicació de l’article 93 de la Llei 33/2003, de patrimoni des les 
administracions públiques, en concordança amb l’article 137.4 de la mateixa Llei, 
apartats c) e), i h). 
 
En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 
 
A la llum de les determinacions del planejament urbanístic aplicable, la petició 
formulada per PORTA DIAGONAL, SLU; propietària de la parcel·la 101-1a, i 
CORPORUM INVESTMENTS, S.L; propietària de la parcel·la 101-1b, i la 
justificació dels motius que fonamenten la petició d’un atorgament directe de la 
concessió administrativa continguts a la Memòria justificativa, els Plecs contenen 
el següent: 
 
L’objecte de la concessió administrativa, d’atorgament directe, és la utilització 
privativa d’una porció de domini públic corresponent al subsol de la parcel·la 6b-
10; qualificada com a zona verda pel planejament vigent, i que confronta amb la 
parcel·la 101-1; ambdues, finques de resultat del Projecte de reparcel·lació del 
Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta 
tensió de FECSA al terme municipal d’Esplugues de Llobregat d’Esplugues de 
Llobregat, aprovat definitivament el 24 de novembre de 2006, i donada la 
conformitat al seu Text refós per part de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, el 16 de febrer de 2007, i inscrit al Registre de la 
Propietat d’Esplugues de Llobregat, des del 27 de juny de 2008, amb destí a 
aparcament privatiu.  
 
Es tracta d’una única concessió administrativa per destinar com a màxim el 40% 
del subsol de la parcel·la amb referència 6b-10 al Projecte de reparcel·lació 
indicat, qualificada com a zona verda, a l’aparcament privatiu de les dues 
edificacions a construir a les parcel·les 101-1a i 101-1b, que hi confronten 
directament. 
 
Precisar que s’atorgarà una única concessió, però a dues persones beneficiàries, 
que respondran en tot cas de forma solidària davant de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, sobre dues subentitats de la mateixa parcel·la 6b-10 (6b-10-1a, i 
6b-10-1b) que confronten amb les parcel·les 101-1a i 101-1b; totes descrites en 
el document de la Modificació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
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FECSA al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, aprovat definitivament el 4 
de novembre de 2022.  
 
El termini previst de duració seria de 50anys. 
 
Entre les obligacions de les dues empreses concessionàries beneficiàries de la 
concessió, es preveu als plecs que executaran les obres d’urbanització de la 
superfície de la zona verda ocupada en el subsol amb un projecte que es 
redactarà i s’executarà conjuntament amb els de l’edificació privada i 
l’aparcament. 
 
Si bé les empreses peticionàries han demanat la gratuïtat de la concessió, als 
plecs s’ha previst un cànon, a càrrec de les concessionàries, equivalent al 
manteniment de la totalitat de la zona verda 6b-10, d’acord amb el programa de 
manteniment valorat que s’adjunta als plecs com un document annex. 
 
ANTECEDENTS  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és propietari, en ple domini, lliure de 
càrregues i ocupants de la parcel·la 6b-10, qualificada com a zona verda pel 
planejament vigent, situada entre l’avinguda d’Ahrensburg, Jacint Esteva 
Fontanet i Països Catalans, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
Les dades registrals de la finca de titularitat pública i domini públic, són les 
següents: 
 
La parcel·la 6b-10 es troba inscrita al Registre de la Propietat d’Esplugues de 
Llobregat, amb el número de finca 28057, inscripció 1ª al foli 55 del tom 2626, 
llibre 619. 
 
El títol d’adquisició és el d’adjudicació, per la Reparcel·lació del Pla Parcial del 
sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de 
FECSA al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, aprovat definitivament el 
24 de novembre de 2006, i donada la conformitat al seu Text refós per part de la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, el 16 de febrer 
de 2007. Projecte inscrit al Registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, 
des del 27 de juny de 2008. 
 
La finca es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
 
Li correspon la referència cadastral següent: 4717201DF2841N0001GZ. 
 
El Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han emès un informe sobre 
la valoració del domini públic ocupat. 
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ELS PLECS REGULADORS DE LA CONCESSIÓ: 
 
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament 
sobre el patrimoni dels ens locals preveu la necessitat d’establir, i aprovar, un 
plec de condicions amb les clàusules mínimes que estableix l’article 62, i aquelles 
que es considerin necessàries, atenent al cas concret, que reguli l’objecte, obres 
que poguessin resultar necessàries, termini de vigència, i en definitiva tots i 
cadascun dels aspectes de la concessió des del seu inici i fins a la reversió del 
domini públic, una vegada hagi transcorregut el període de vigència de la 
concessió.   
 
El plec de condicions que s’analitza recull tots els aspectes detallats a l’article 62 
del Reglament; com l’objecte; les obres i les instal·lacions que s’han de realitzar; 
el termini d’utilització de 50 anys; els deures i les facultats del concessionari; la 
referència al fet que no s’atorgarà cap subvenció; el cànon; l’obligació de 
mantenir en bon estat la porció de domini utilitzat i les obres que s’hi construeixin; 
la reversió a l’acabament de la concessió; la garantia; les sancions per 
infraccions a les obligacions contretes, i l’obligació del concessionari de deixar 
lliures i vacus, a disposició de l’Administració, dins el termini establert, els béns 
objecte de la concessió, i de reconèixer la potestat d’aquesta per acordar-ne i 
executar-ne, per si mateixa, el llançament, a part d’aquelles que s’han considerat 
oportunes d’acord amb l’especificitat del cas.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Per determinació de l’article 9.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014723/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i atesa la finalitat d’aquest document, la 
concessió d’ús privatiu respecte d’un bé de domini públic municipal es regirà per 
la seva legislació específica, excloent-se de l’aplicació de la referida Llei de 
Contractes, llevat dels seus principis en els termes de l’article 4 de la mateixa 
Llei. 
 
Es tracta, per tant, d’una concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, 
subjecta a concessió administrativa en tant que és un ús privatiu que comporta 
la transformació o modificació del domini públic, i subjecta a allò que disposen 
els articles 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de 
les Administracions Públiques, determinats com a bàsics per la Disposició Final 
segona; l’article 218 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i segons disposa 
l’article 59 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
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Els béns de domini públic, de conformitat amb allò que disposen els articles 53 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament sobre el patrimoni dels ens locals, poden ser objecte d’ús privatiu, 
definit com aquell que consisteix en l’ocupació directa o immediata d’una porció 
del domini públic, de manera que limiti o, fins i tot exclogui, la utilització per part 
d’altres possibles interessats. Si aquest ús privatiu comporta la transformació del 
domini públic, restarà subjecte a concessió administrativa.  
 
En els mateixos termes es va establir posteriorment a l’article 218.4 de Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.  
 
En el cas que en ocupa, ens troben davant d’un ús privatiu que comporta 
transformació i, en conseqüència, ha d’ajustar-se al règim propi de les 
concessions demanials. 
 
També són d’aplicació els articles 93 i concordants de la Llei 33/2003, de l’Estat, 
de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, identificats a la 
disposició final segona d’aquesta norma. D’acord amb l’article 2.2 d’aquesta Llei, 
les seves determinacions seran aplicables a les entitats de l’Administració local els 
articles o parts d’aquests enumerats a la disposició final segona. 
 
De conformitat amb l’article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques, (precepte de caràcter bàsic, d’acord 
amb la Disposició final segona de la Llei), l’atorgament de les concessions sobre 
domini públic s’efectuarà pel règim de concurrència, a excepció dels casos 
previstos a l’article 137.4, que permet que aquest atorgament sigui directe. 
 
L’article 137 de la Llei de patrimoni de les administracions públiques fa referència 
a les formes d’alienació dels béns immobles, en relació amb les quals estableix 
que haurà de ser mitjançant subhasta, concurs o adjudicació directa. 
 
L’apartat 4 d’aquest precepte és el què fa expressa referència a la possibilitat 
d’optar per una adjudicació directa, si concorren determinats supòsits, que 
enumera. 
 

“4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier 

persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. 
A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente 

al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación 
directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de 
Derecho público. 
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b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad 
pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. 

c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de 
servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las 
previstas en los párrafos a) y b). 

d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la 
enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus 
obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un 
año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la 
enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en 
que se hubiese producido la adjudicación. 

e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten 
inedificables y la venta se realice a un propietario colindante. 

f) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie 
económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con 
su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante. 

g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y 
la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios. 

h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición 
preferente reconocido por disposición legal. 

i) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a 
favor del ocupante del inmueble.” 

 
Totes les concessions administratives sobre el domini públic dels ens locals 
estan subjectes als principis previstos a l’article 61 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament sobre el patrimoni dels ens 
locals. 
 
La concessió s’atorga per un termini de 50 anys. 
 
El plec de condicions s’exposarà al públic pel termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la publicació d’anuncis al tauler de la Corporació, i al Butlletí Oficial de 
la Província. Simultàniament, se sol·licitarà oferta ajustada al plec de condicions 
als peticionaris, en la forma establerta en el plec de condicions que s’aprova. 
 
A la vista de la documentació i oferta aportada, es procedirà a l’adjudicació de la 
concessió administrativa per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
En virtut de els determinacions de la Disposició addicional segona, apartat 10è, 
relativa a les competències en matèria de contractació en les entitats locals, 
correspon al Ple la competència per subscriure contractes privats, l’adjudicació 
de concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns immobles 
i drets subjectes a la legislació patrimonial. 
 
CONCLUSIONS 
 



 
 
 

 
 pàg 18
   
 
 
 

La premissa de partida en aquest cas és el fet que el planejament urbanístic 
aplicable a la finca objecte d’anàlisi, no només permet la construcció d’un 
aparcament en el seu subsol de la zona verda que rodeja les parcel·les 
edificables  identificades com a 101-1a i 101-1b, tant a la MPGM 2022, 
mencionada anteriorment, com en la Modificació del Projecte de reparcel·lació 
del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries 
d’alta tensió de FECSA al terme municipal d’Esplugues de Llobregat d’Esplugues 
de Llobregat, aprovat definitivament el 4 de novembre de 2022, sinó que 
expressament preveu que cal ocupar-la, per tal de poder donar compliment al 
requeriments de places d’aparcament exigits normativament, i donar servei als 
usos de parc empresarial, amb oficines i usos complementaris, de restauració, 
comercials, etc. 
 
D’aquesta manera, l’apartat 11è, de l’article 11, de les Normes Urbanístiques de 
la MPGM 2022; relatiu a l’ocupació màxima de parcel·la del Complex 
equipamental i de serveis, clau 101, estableix els següent: 
 
“(...) Les plantes soterrani destinades a aparcament podran ocupar el 100% més 
un 40% del subsol de la zona verda que envolta l’edificació.(...).” 
 
L’apartat 12è, de l’article 11, de les Normes Urbanístiques de la MPGM 2022 
estableix els següent: 
 
“- Les reserves d’aparcament per a cadascun dels usos previstos seran les que 
prescriuen les Normes Urbanístiques del Pla general metropolità, i la normativa 
municipal corresponent. 
- Les places previstes se situaran en les plantes soterrani de la zona 101 i en els 
espais permesos en el subsol de les zones verdes veïnes, mitjançant, en aquest 
segons cas, l’atorgament dels corresponents títols que permetin l’ocupació. En 
tot cas, els projectes dels aparcaments que requereixen desenvolupar-se 
parcialment en el subsol de les zones verdes veïnes es dissenyaran, construiran 
i gestionaran de forma unitària amb la part adjacent que es trobi en sòl privat. En 
la mesura que es donin les circumstàncies anteriors, s’hauran d’atorgar els 
corresponents títols administratius habilitants de l’ocupació pel termini màxim 
possible previst a la normativa de patrimoni dels ens locals.(...).” 
 
En aplicació de la literalitat de les Normes Urbanístiques, doncs, el propi 
planejament preveu la possibilitat d’atorgar concessions de domini públic en relació 
amb el subsol de la parcel·la 6b-10, en una superfície màxima del 40%, al titular de 
la finca confrontant. 
 
El planejament aplicable també exigeix que l’execució de les obres de l’aparcament 
que requereix ser executat en part sota zona verda es dissenyarà, construirà i 
gestionarà de forma unitària amb la part adjacent que es trobi en sòl privat. 
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L’atorgament directe de la concessió administrativa es fonamenta, per tant, a 
l’empara de les determinacions de l’article 137.4, apartats c), e) i h) de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.  
 
En aquest sentit, a l’empara de l’article 137.4, apartat c), en tant en quant l’ús 
privatiu del subsol del domini públic de la zona verda és imprescindible per 
complir amb les necessitats mínimes d’aparcament de la parcel·la 
immediatament confrontant exigides normativament, tenint en compte el usos 
admesos en aquest emplaçament; de parc empresarial, amb oficines, usos de 
restauració, etc. Espai que ve a complementar l’espai amb destí a aparcament 
que es disposarà en el subsol privatiu, amb el què estarà connectat. El 
compliment d’una norma reglamentària, i amb la finalitat última de dotar 
suficientment d’aparcament aquest emplaçament s’ha de considerar una raó 
d’interès públic. 
 
El planejament reconeix expressament, tal i com s’ha exposat, i en els termes 
dels apartats e) i h) de l’article 137.4, un dret preferent a favor del titular de la 
parcel·la immediatament confrontant, i, per altra banda, es tracta de l’espai mínim 
indispensable per poder donar compliment a les determinacions del planejament, 
de tal manera que en cap cas es justificaria que el subsol de la zona verda 6b-
10, limitat al 40% d’aquesta, pogués ser objecte d’una concessió atorgada a un 
tercer diferent dels propietaris de les parcel·les confrontants. 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement l’inici de 
l’expedient per a la concessió administrativa, d’atorgament directa, en relació 
amb el subsol de la parcel·la 6b-10-1a i la parcel·la 6b-10-1b, ambdues 
confrontants a les parcel·les 101-1a i 101-1b, per a la construcció d’un 
aparcament privatiu, a les peticionàries PORTA DIAGONAL, SLU; propietària de 
la parcel·la 101-1a, i CORPORUM INVESTMENTS, S.L; propietària de la 
parcel·la 101-1b amb ajust a les determinacions del plec regulador d’aquesta 
concessió.”  
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal;  
 
Per tot això, 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- DECLARAR l’oportunitat i conveniència d’atorgar un dret d’ús privatiu, 
en règim de concessió administrativa, de forma directa, per a l’ocupació d’una 
superfície 2.435,42m², del subsol de la finca de domini públic, i destinada a zones 
verdes, propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, identificada com la 
parcel·la 6b-10-1a i la parcel·la 6b-10-1b, situades entre l’avinguda 
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d’Ahrensburg, Jacint Esteva Fontanet, i Països Catalans, d’Esplugues de 
Llobregat, ambdues confrontants a les parcel·les 101-1a i 101-1b, i descrites 
totes elles a la Modificació del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del sector 
afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA al 
terme municipal d’Esplugues de Llobregat, aprovat definitivament el 4 de 
novembre de 2022, per a la construcció d’un aparcament privatiu, amb ajust a 
les determinacions del plec de condicions regulador d’aquesta concessió. 
 
SEGON.- APROVAR el plec de condicions regulador de la concessió 
administrativa indicada en el punt precedent. 
 
TERCER.- EXPOSAR al públic el plec de condicions pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant publicació d’un edicte al tauler de la Corporació, a la web municipal, i 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART.- SOL·LICITAR oferta ajustada al plec de condicions a les empreses 
peticionàries.  
 

 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Marcos 
Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir quinze vots. Voten en 
contra els regidors Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. 
Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, és a dir quatre 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. 
 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 

 
 

ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2023. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
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S’ha confeccionat el pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
econòmic 2023, segons el que determinen els articles 162 i següents del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, articles 18 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i Llei 18/2001 de 12 de desembre, General d’Estabilitat 
Pressupostària. 
 
Un cop examinada tota la documentació que integra l’expedient i els informes de 
l’Interventor que l’acompanyen, es proposa: 
 
1. Aprovar, inicialment, el pressupost general d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici econòmic de 2023, segons el detall següent: 
 
INGRESSOS PER CAPÍTOLS 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 
Capítol I Impostos directes 22.189.000,00 
Capítol II Impostos indirectes 1.750.000,00 
Capítol III Taxes i altres ingressos 4.172.485,00 
Capítol IV Transferències corrents 20.316.365,10 
Capítol V Ingressos patrimonials 607.010,00 
Capítol VII Transferències de capital 141.000,00 
Capítol IX Passius financers 2.278.700,00 

 TOTAL INGRESSOS 51.454.560,10 
 
 

DESPESES PER CAPÍTOLS 
 
 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 

Capítol I Despeses de personal 19.246.168,06 
Capítol II Despeses en béns corrents i serveis 20.710.911,97 
Capítol III Despeses financeres 515.000,00 
Capítol IV Transferències corrents 6.284.080,07 
Capítol VI Inversions reals 2.357.684,00 
Capítol VII Transferències de capital 62.016,00 
Capítol IX Passius financers 2.278.700,00 

 TOTAL DESPESES 51.454.560,10 

 
1. Aprovar les bases d’execució de l’esmentat pressupost, que tindran la mateixa 
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vigència que el propi pressupost o la seva pròrroga legal si fos necessari. 
 
2. Aprovar el Pla d’Inversions per a l’exercici econòmic 2023 i el seu 
corresponent programa financer. 
 
3. Aprovar l’annex de personal per a l’exercici 2023 acompanyat de les 
retribucions bàsiques i complementàries (complement de destí i complement 
específic) de cadascun d’ells, a la vegada que l’import global destinat a 
incentiu de productivitat i gratificacions. 
 
4. Aprovar el  programa anual d’actuació de la Societat Municipal Mixta de 
Promoció i Gestió d’Esplugues, S.A. “PROGESER” i el pressupost de la 
Fundació Privada ASPROSEAT PROA ESPLUGUES. 
 
5. Exposar al públic el pressupost inicialment aprovat, segons el que estipula 
l’article 169 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 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, el pressupost 
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord plenari. 
 
6. Trametre l’expedient complet a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya segons determina l’article 169.4 del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
 
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 i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir dotze vots. Voten en contra els 
regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. 
Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, és a dir quatre vots. S’hi 
abstenen els regidors i regidores Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez 
Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez 
Siles, és a dir cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 

ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, 
EXERCICI 2023. 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Atès que durant l’exercici 2022 s’han anat realitzant diferents modificacions en la 
plantilla municipal davant les necessitats sobrevingudes; sempre amb l’objectiu 
de millorar l’estructura de la Plantilla de la Corporació per aconseguir una millor 
eficàcia i eficiència en la prestació dels Serveis Públics. 
 
Vist que els ens locals han de formar la relació de llocs de treball de la seva 
organització, d’acord amb el que estableix la legislació bàsica de l’Estat i de 
desenvolupament de la Generalitat. 
 
Atès que d’acord amb l’article 69 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, la 
planificació dels recursos humans en les Administracions Públiques tindrà com 
a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de 
l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la 
dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, 
promoció professional i mobilitat. 
 
Vist que la relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de 
llocs de treball que pertanyen a una entitat local, inclourà la totalitat dels existents 
en l’organització i correspondrà tant a funcionaris com al personal eventual i al 
laboral. 
 
Tanmateix en tot moment correspondrà a la Presidenta de l’entitat local assignar, 
per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter genèric en 
la relació de llocs de treball quan per raons del servei així ho requereixin. 
 
Alhora es fa constar que existeixen places vacants que s’aproven amb una 
dotació pressupostària reduïda. 
 
Vist que la plantilla i la relació de llocs de treball que es proposa per la seva 
aprovació s’ajusta a la normativa vigent d’aplicació. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 74 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. 
 
Vist que s’ha informat als òrgans de representació del personal. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
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Es proposa l’elevació al Ple de la Corporació la següent proposta: 
 
PRIMER.- Aprovar  la plantilla orgànica del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, corresponent a l’exercici 2023, que 
s’adjunta com Annex I. 
 
SEGON.- Aprovar la Relació de Llocs de Treball, que inclou tots els reservats a 
la Plantilla Municipal, així com es imports del Complement Específic (personal 
funcionari) o Plus Lloc de Treball (personal laboral), de cadascun d’ells, que 
s’adjunta com Annex II; fent constar que estaran subjectes als increments 
retributius previstos a les Lleis pressupostàries que resultin d’aplicació. 
 
TERCER.- L’aprovació definitiva d’aquesta proposta, queda supeditada a 
l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2023. 
 
QUART.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
per termini de 15 dies hàbils, a l’objecte de que les persones interessades el 
puguin examinar i presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
 
 
Per tal de facilitar la lectura de l’acta, els annexos s’adjuntan al final del document. 
 
 
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. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Ahmad-Ali 
Beizaee Karimi, és a dir catorze vots. S’hi abstenen els regidors i regidores Sr. 
Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, 
Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano 
i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir set vots.  
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’ESTAT 
D’EXECUCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2022. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
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En compliment del que preveu l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, i la regla 52 de la instrucció de comptabilitat local, aprovada per Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que textualment diu: “En cumplimiento de 
lo previsto en el art. 207 del TRLRHL, la Intervención u órgano de la entidad local 
que tenga atribuïda la función de contabilidad elaborará la información de la 
ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería, 
que debe remitir al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en 
los plazos y con la periodicidad que el Pleno haya establecido”, s’han 
confeccionat els quadres adjunts a aquest dictamen en els que es recullen els 
aspectes d’interès més significatiu i que fan referència bàsicament a: 
 
• Execució de despeses i ingressos a 30 de setembre de 2022 
• Execució d’inversions a 30 de setembre de 2022 
• Execució pressupost exercicis tancats a 30 de setembre de 2022 
• Estat de Tresoreria a 30 de setembre de 2022 
 
Igualment i, en relació a l’estat d’execució del pressupost municipal a data a 30 
de setembre de 2022, ha estat enviada al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas l’informació que consta en l’expedient, i que es la 
contemplada a l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, que desenvolupa les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament que es doni per assabentat dels Estats 
d’Execució del pressupost municipal a data a 30 de setembre de 2022 i de 
l’enviament de la documentació reglamentaria al “Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas”, adjunta com annex en aquest dictamen. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE MOROSITAT CORRESPONENT 
AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2022. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
En compliment del que preveuen els articles 4 apartat 3) i 5 apartat 4) de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials s’han 
elaborat per la intervenció i la tresoreria municipal l’informe de data 2 de 
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novembre de 2022, que s’adjunta a aquest Dictamen, relatiu als terminis de 
pagament de les obligacions municipals i del nombre i quantia global de les 
obligacions pendents de pagament. 
 
Segons el que s’ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat 
municipal, la informació relativa a la morositat en el pagament a proveïdors és la 
següent: 
 
- Període mitjà: 32,65 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al tercer trimestre: 1.512 
- Total import de pagaments realitzats al tercer trimestre: 4.370.457,37€ 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat de la informació relativa 
a la morositat en el pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 
2022. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL 
COMPLIMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2022. 
 
Dictamen de la Comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria que 
defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no 
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute 
comercial. 
 
Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i eradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu seguiment 
permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el principi de 
transparència, i comprensible per als ciutadans. 
 
Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute als 
proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 
 
El període mitjà de pagament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
tercer trimestre de 2022 ha estat de: 6,91 dies. 
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Amb la nova metodologia de càlcul del PMP derivada del RD 1040/2017, de 22 
de desembre, que modifica el RD 635/2014, aquest indicador es calcula des de 
la data d’aprovació de la factura i ha de ser comunicat al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, segons disposa l’article 6.2 del Reial Decret 
635/2014. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat del període mitjà de 
pagament corresponent al tercer trimestre de 2022. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’AUTORITZACIÓ 
DE COMPATIBILITAT D’UNA FUNCIONÀRIA PER A L’EXERCICI D’UNA 
ACTIVITAT PRIVADA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Vist la sol·licitud efectuada per part de la funcionària de carrera, Sra. ..., en 
categoria de subalterna d’aquest Ajuntament, d’autorització de compatibilitat per 
exercir una segona activitat en el sector privat. 
 
Vist que la sol·licitant ha manifestat explícitament el seu compromís 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. 
 
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. 
 
Atesos els informes favorables del responsable del Servei de subalterns i 
compres i del Servei d’organització i Recursos Humans. 
 
Es proposa a l’ajuntament en Ple: 
 
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la funcionària de carrera que 
ocupa el lloc de treball d’Auxiliar de serveis en categoria de subalterna, una 
segona activitat en el sector privat, per entendre que en les condicions 
compromeses d’exercici no s’impedirà o menyscabarà l’estricte compliment dels 
seus deures i no resta compromesa la seva imparcialitat i independència. 
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En cas que les condicions anteriors siguin desateses en qualsevol moment, 
l’autorització restaria sense efectes, sense perjudici de les responsabilitats que 
es podrien derivar. 
 
SEGON.- Inscriure l’autorització atorgada en el Registre de personal de la 
Corporació. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, 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 punts. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA 
L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN FUNCIONARI PER A 
L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Vista la sol·licitud efectuada per part del funcionari en categoria de Director del 
Servei de la Policia Local, d’autorització de compatibilitat per exercir com a 
formador en l’àmbit de la Policia i la criminologia a universitats o altres 
administracions de formació. 
 
Vist que la sol·licitant ha manifestat explícitament el seu compromís 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. 
 
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. 
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Atès l’informe favorable de la Coordinació General i del Servei d’organització i 
Recursos Humans. 
 
Es proposa a l’ajuntament en Ple: 
 
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel funcionari que ocupa el lloc 
de Director del Servei de la Policia Local, l’activitat de formador en l’àmbit de la 
Policia i la criminologia a universitats o altres administracions de formació, per 
entendre que en les condicions compromeses d’exercici no s’impedirà o 
menyscabarà l’estricte compliment dels seus deures i no resta compromesa la 
seva imparcialitat i independència. 
 
En cas que les condicions anteriors siguin desateses en qualsevol moment, 
l’autorització restaria sense efectes, sense perjudici de les responsabilitats que 
es podrien derivar. 
 
SEGON.- Inscriure l’autorització atorgada en el Registre de personal de la 
Corporació. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, 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 punts. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’EXTINCIÓ DELS 
DRETS CONCESSIONALS DE LA PARADA 16 DEL NOU MERCAT 
MUNICIPAL DE CAN VIDALET. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
En data 19/12/2018 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar 
el “Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús 
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privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais 
del Mercat Municipal de Can Vidalet”. 
 
Tal com s’establia a la clàusula quarta del Plec regulador: 
 
“De conformitat amb allò que s’estableix en els articles 93.1 i 137. 4e) de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques, 
aquest plec de condicions contempla el supòsit d’atorgament directe de la 
concessió demanial a favor de les vint-i-set persones que mantenen la titularitat 
de drets concessionals sobre llocs de venda de l’antic Mercat de Can Vidalet, 
que va ser necessari enderrocar degut a l’estat d’obsolescència de l’edificació i 
de les seves instal·lacions”. 
 
i una vegada verificades les condicions establertes per poder accedir a la 
concessió, en data 28/02/2020 es va procedir a la signatura dels corresponents 
contractes administratius a favor de vint-i-tres concessionaris que han de passar 
a tenir parada al nou Mercat Municipal de Can Vidalet entre els que es trobava 
LARENA SEAFOOD S.L., titular de la parada 16. 
 
Seguint amb el procediment administratiu i tal com estableix el Plec regulador a 
la seva clàusula sisena “Obres i Instal·lacions”, es tindrà que fer l’entrega als 
vint- i-tres concessionaris de la seva parada amb els elements bàsics d’obra i 
instal·lacions: 
 
“Els espais destinats a parades descrits a la clàusula segona d’aquest plec es 
lliuraran a les persones titulars de les concessions amb elements bàsics d’obra i 
instal·lacions que permetin la seva adequació individualitzada a les 
característiques pròpies i específiques de cada epígraf i a la imatge identificativa 
de cada operador comercial...” 
 
Tanmateix correspondrà a cadascun dels adjudicataris de les concessions la 
presentació d’un projecte individualitzat relatiu a l’adequació de cadascuna de 
les parades tal com estableix de la clàusula vuitena del Plec regulador 
“Facultats, Deures i Drets de les persones concessionàries”: 
 
“Vuitena.- Facultats, Deures i Drets de les persones concessionàries. Seran 
deures de les persones concessionàries de drets d’ús sobre les parades del 
mercat, els deures i obligacions que s’estableixin en el Reglament regulador del 
Mercat Municipal de Can Vidalet, en la seva redacció actual i en la que pugui 
resultar de la seva modificació total o parcial, per part de l’òrgan municipal 
competent; i sense perjudici d’aquests els següents: 
 
a) Executar les obres i instal·lacions necessàries per a la realització de la parada, 
el magatzem i la cambra frigorífica que en cada cas correspongui, de conformitat 
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amb el projecte aportat per cada persona titular concessional i aprovat per 
l’Ajuntament, amb les determinacions i condicions que s’hagin establert a l’acord 
d’aprovació.” (...) 
 
Comprovat per part dels serveis municipals hi havia una relació de titulars de 
drets concessionals que van presentar davant l’Ajuntament els projectes d’obres 
i instal·lacions corresponents a les seves respectives parades, magatzems i/o 
cambres frigorífiques  amb deficiències. Entre aquestes parades es trobava la 
parada 16 de la qual es va fer informe amb les mancances del projecte el passat 
29/04/2021 segons ens informen des del Servei d’Urbanisme. 
 
Des de la data comentada de l’informe de deficiències, des del Servei 
d’Urbanisme se li ha reclamat en diferents ocasions a la titular de la parada 16 
l’esmena de les deficiències del projecte. 
 
Sense la esmena d’aquestes deficiències del projecte presentat, no serà possible 
informar favorablement respecte a la llicència d’obres sol·licitada. 
 
Mitjançant decret d’Alcaldia 2022/3184 de 19 de setembre de 2022 es va 
resoldre: 
 
“Primer.- Requerir a la mercantil LARENA SEAFOOD S.L., amb CIF B67274118, 
titular de drets concessionals sobre la parada 16 i la seva cambra frigorífica del 
nou Mercat Municipal de Can Vidalet als efectes de que en el termini de deu 
dies (10) hàbils, comptats des del següent dia hàbil al de recepció de la 
notificació d’aquesta resolució, aporti davant l’Ajuntament escrit amb la esmena 
de les deficiències comunicades al Projecte d’obres i instal·lacions referit a la 
seva parada i cambra frigorífica. 
 
Segon.- La manca d’aportació d’aquest escrit referent a la esmena del Projecte 
d’obres i instal·lacions en el termini atorgat, per part de la persona titular, es 
considerarà incompliment d’una obligació essencial de la concessió atorgada 
i comportarà l’inici d’expedient adreçat a la declaració de l’extinció de la 
concessió administrativa. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades.” 
 
Transcorregut el termini de 10 dies concedit per a la presentació d’escrit amb la 
esmena de les deficiències comunicades al Projecte d’obres i instal·lacions , la 
titular de drets concessionals sobre la parada 16 del nou Mercat Municipal de 
Can Vidalet continua sense esmenar les deficiències comunicades al respecte 
del projecte d’obres i instal·lacions de la seva parada. 
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Mitjançant decret d’Alcaldia 2022/3772 de 20 d’octubre de 2022 es va resoldre: 
 
“Primer.- Iniciar expedient de declaració d’extinció dels drets concessionals de 
la parada 16 (parada i cambra frigorífica), del Nou Mercat Municipal de Can 
Vidalet per incompliment de les obligacions essencials de la concessió. 
 
Segon.- Concedir a la titular dels drets concessionals de la parada 16 un tràmit 
d’audiència per un termini de 10 dies hàbils a partir de la notificació d’aquest 
acte. Durant aquest període es podrà formular les al·legacions i aportar els 
documents que es considerin oportuns per part de la persona interessada davant 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tercer.- Finalitzat el tràmit d’audiència, es procedirà a valorar les al·legacions 
formulades i documentació aportades per la persona interessada i es procedirà 
a elevar proposta de resolució a l’òrgan competent. 
 
Quart.- En cas  que les al·legacions formulades i documentació aportades no 
justifiquin de forma suficient la no concurrència dels fets que han motivat l’inici 
d’aquest expedient, la resolució comportarà l’extinció dels drets concessionals 
atorgats en el seu dia a la titular de la parada 16 (parada i cambra frigorífica) del 
Nou Mercat Municipal de Can Vidalet al municipi d’Esplugues de Llobregat.” 
 
Finalitzat els 10 dies de tràmit d’audiència, la titular dels drets concessionals de 
la parada 16 del Nou Mercat Municipal de Can Vidalet, no ha presentat cap 
al·legació al respecte, ni ha presentat tampoc les esmenes al projecte per 
executar les obres i instal·lacions per a la realització de la parada 16. 
 
Vist el que estableix el “Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de 
drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats 
espais del Mercat Municipal de Can Vidalet” a la seva clàusula: 
 
“Vuitena.- Facultats, Deures i Drets de les persones concessionàries. 
 
Seran deures de les persones concessionàries de drets d’ús sobre les parades 
del mercat, els deures i obligacions que s’estableixin en el Reglament regulador 
del Mercat Municipal de Can Vidalet, en la seva redacció actual i en la que pugui 
resultar de la seva modificació total o parcial, per part de l’òrgan municipal 
competent; i sense perjudici d’aquests els següents: 
 
a) Executar les obres i instal·lacions necessàries per a la realització de la parada, 
el magatzem i la cambra frigorífica que en cada cas correspongui, de conformitat 
amb el projecte aportat per cada persona titular concessional i aprovat per 
l’Ajuntament, amb les determinacions i condicions que s’hagin establert a l’acord 
d’aprovació. 
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(...) 
 
“ Desena quarta.- Infraccions i Sancions. 
 
(...) 
 
c) Tindran el caràcter d’infracció molt greu: 
 
- L’incompliment culpable o amb dolo de qualsevol de les obligacions recollides 
en el present plec. 
 
- L’actuació  culpable  o  dolosa  de  les  concessionàries  en  relació  amb  el 
compliment de les obligacions essencials de la concessió. 
 
(...) 
 
Aquestes infraccions comporten com a sanció, en funció de la graduació que 
correspongui, bé pecuniària entre 2.501€ i 12.000€, bé de la revocació de la 
concessió, sense dret a indemnització. 
 
“Desena cinquena.- Extinció de la concessió. 
 
La concessió s’extingirà, en la forma i amb les conseqüències que s’estableixen 
a les disposicions legals vigents, en els següents supòsits: 
 
(...) 
e) Per revocació de la concessió. (...) 
g) Per incompliment de les obligacions essencials de la concessió. (...) 
 
Per la qual cosa, 
 
Es Proposa: 
 
Primer.- Revocar els drets concessionals de la parada 16 del nou Mercat 
Municipal de Can Vidalet al municipi d’Esplugues de Llobregat, a nom de la 
mercantil LARENA SEAFOOD S.L., amb CIF B67274118, com a conseqüència 
de la situació d’incompliment de les seves obligacions essencials com a titular i, 
en concret, la no presentació del projecte de la seva parada del nou Mercat 
Municipal de Can Vidalet. 
 
Aquesta revocació té caràcter executiu des de l’endemà de la notificació d’aquest 
Decret, tot advertint al interessat que ha d’abstenir-se de fer actes d’ocupació de 
la parada 16 del nou Mercat Municipal de Can Vidalet. 
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Segon.- Declarar l’extinció de la concessió administrativa sobre la parada 16 del 
nou Mercat Municipal de Can Vidalet formalitzada mitjançant contracte 
administratiu en data 05/11/2020. 
 
La declaració de l’extinció, atribuïble únicament a la persona que era titular de la 
concessió administrativa, no dóna dret al reintegrament de qualsevol aportació, 
despesa i ingrés que, per qualsevol títol, s’hagés efectuat per a l’obtenció del dret 
concessional; ni comporta tampoc el naixement de cap dret a percebre 
compensació i/o indemnització de qualsevol naturalesa derivada de l’extinció del 
títol concessional. 
 
Tercer.- Traslladar aquesta resolució a la persona interessada. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir vint vots. S’hi absté el regidor Sr. Ahmad-Ali Beizaee 
Karimi, és a dir un vot. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’EXTINCIÓ DELS 
DRETS CONCESSIONALS DE LES PARADES 14 I 15 DEL NOU MERCAT 
MUNICIPAL DE CAN VIDALET. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
En data 19/12/2018 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar 
el “Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús 
privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais 
del Mercat Municipal de Can Vidalet”. 
 
Tal com s’establia a la clàusula quarta del Plec regulador: 
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“De conformitat amb allò que s’estableix en els articles 93.1 i 137. 4e) de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques, 
aquest plec de condicions contempla el supòsit d’atorgament directe de la 
concessió demanial a favor de les vint-i-set persones que mantenen la titularitat 
de drets concessionals sobre llocs de venda de l’antic Mercat de Can Vidalet, 
que va ser necessari enderrocar degut a l’estat d’obsolescència de l’edificació i 
de les seves instal·lacions”. 
 
i una vegada verificades les condicions establertes per poder accedir a la 
concessió, en data 28/02/2020 es va procedir a la signatura dels corresponents 
contractes administratius a favor de vint-i-tres concessionaris que han de passar 
a tenir parada al nou Mercat Municipal de Can Vidalet entre els que es trobava 
la Sra..., titular de les parades 14 i 15. 
 
Mitjançant decret d’alcaldia 2020/2384 de data 16/09/2020 es va autoritzar el 
traspàs a favor del Sr. ... amb DNI ... de la concessió de les parades 14 i 15 i les 
seves respectives cambres frigorífiques, del nou Mercat Municipal de Can 
Vidalet, quedant subrogat en els drets i obligacions inherents a les concessions. 
 
Seguint amb el procediment administratiu i tal com estableix el Plec regulador a 
la seva clàusula sisena “Obres i Instal·lacions”, es tindrà que fer l’entrega als 
vint-i-tres concessionaris de la seva parada amb els elements bàsics d’obra i 
instal·lacions: 
 
“Els espais destinats a parades descrits a la clàusula segona d’aquest plec es 
lliuraran a les persones titulars de les concessions amb elements bàsics d’obra i 
instal·lacions que permetin la seva adequació individualitzada a les 
característiques pròpies i específiques de cada epígraf i a la imatge identificativa 
de cada operador comercial...” 
 
Tanmateix correspondrà a cadascun dels adjudicataris de les concessions la 
presentació d’un projecte individualitzat relatiu a l’adequació de cadascuna de 
les parades tal com estableix de la clàusula vuitena del Plec regulador 
“Facultats, Deures i Drets de les persones concessionàries”: 
 
“Vuitena.- Facultats, Deures i Drets de les persones concessionàries. Seran 
deures de les persones concessionàries de drets d’ús sobre les parades del 
mercat, els deures i obligacions que s’estableixin en el Reglament regulador del 
Mercat Municipal de Can Vidalet, en la seva redacció actual i en la que pugui 
resultar de la seva modificació total o parcial, per part de l’òrgan municipal 
competent; i sense perjudici d’aquests els següents: 
 
a) Executar les obres i instal·lacions necessàries per a la realització de la parada, 
el magatzem i la cambra frigorífica que en cada cas correspongui, de 
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conformitat amb el projecte aportat per cada persona titular concessional i 
aprovat per l’Ajuntament, amb les determinacions i condicions que s’hagin 
establert a l’acord d’aprovació.” (...) 
 
Comprovat per part dels serveis municipals hi havia una relació de titulars de 
drets concessionals que van presentar davant l’Ajuntament els projectes d’obres 
i instal·lacions corresponents a les seves respectives parades, magatzems i/o 
cambres frigorífiques amb deficiències. Entre aquestes parades es trobaven les 
parades 14 i 15 de la qual es va fer informe amb les mancances dels projectes 
el passat 29/04/2021 segons ens informen des del Servei d’Urbanisme. 
 
Des de la data comentada de l’informe de deficiències, des del Servei 
d’Urbanisme se li ha reclamat en diferents ocasions al titular de les parades 14 i 
15 l’esmena de les deficiències del projecte. 
 
Sense la esmena d’aquestes deficiències dels projectes presentats, no serà 
possible informar favorablement respecte a les llicències d’obres sol·licitades. 
Mitjançant decret d’Alcaldia 2022/3183 de 19 de setembre de 2022 es va 
resoldre: 
 
“Primer.- Requerir al Sr. .... amb DNI ..., titular de drets concessionals sobre les 
parades 14 i 15 i les seves respectives cambres frigorífiques del nou Mercat 
Municipal de Can Vidalet als efectes de que en el termini de deu dies (10) 
hàbils, comptats des del següent dia hàbil al de recepció de la notificació 
d’aquesta resolució, aporti davant l’Ajuntament escrit amb la esmena de les 
deficiències comunicades als Projectes d’obres i instal·lacions referits a 
les seves parades i cambres frigorífiques. 
 
Segon.- La manca d’aportació d’aquest escrit referent a la esmena dels 
Projectes d’obres i instal·lacions en el termini atorgat, per part de la persona 
titular, es considerarà incompliment d’una obligació essencial de la concessió 
atorgada i comportarà l’inici d’expedient adreçat a la declaració de 
l’extinció de les concessions administratives. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades.” 
 
Transcorregut el termini de 10 dies concedit per a la presentació d’escrit amb la 
esmena de les deficiències comunicades al Projecte d’obres i instal·lacions, el 
titular de drets concessionals sobre les parades 14 i 15 del nou Mercat Municipal 
de Can Vidalet continua sense esmenar les deficiències comunicades al 
respecte del projecte d’obres i instal·lacions de la seva parada. 
 
Mitjançant decret d’Alcaldia 2022/3773 de 20 d’octubre de 2022 es va resoldre: 
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“Primer.- Iniciar expedient de declaració d’extinció dels drets concessionals de 
les parades 14 i 15 (parades i cambres frigorífiques), del Nou Mercat Municipal 
de Can Vidalet per incompliment de les obligacions essencials de la concessió. 
 
Segon.- Concedir al titular dels drets concessionals de les parades 14 i 15 un 
tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils a partir de la notificació 
d’aquest acte. Durant aquest període es podrà formular les al·legacions i aportar 
els documents que es considerin oportuns per part de la persona interessada 
davant de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tercer.- Finalitzat el tràmit d’audiència, es procedirà a valorar les al·legacions 
formulades i documentació aportades per la persona interessada i es procedirà 
a elevar proposta de resolució a l’òrgan competent. 
 
Quart.- En cas que les al·legacions formulades i documentació aportades no 
justifiquin de forma suficient la no concurrència dels fets que han motivat l’inici 
d’aquest expedient, la resolució comportarà l’extinció dels drets concessionals 
atorgats en el seu dia al titular de les parades 14 i 15 (parades i cambres 
frigorífiques) del Nou Mercat Municipal de La Plana al municipi d’Esplugues de 
Llobregat.” 
 
Finalitzat els 10 dies de tràmit d’audiència, el titular dels drets concessionals de 
les parades 14 i 15 del Nou Mercat Municipal de Can Vidalet, no ha presentat 
cap al·legació al respecte, ni ha presentat tampoc les esmenes al projecte per 
executar les obres i instal·lacions per a la realització de les parades 14 i 15. 
 
Vist el que estableix el “Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de 
drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats 
espais del Mercat Municipal de Can Vidalet” a la seva clàusula: 
 
“Vuitena.- Facultats, Deures i Drets de les persones concessionàries. 
 
Seran deures de les persones concessionàries de drets d’ús sobre les parades 
del mercat, els deures i obligacions que s’estableixin en el Reglament regulador 
del Mercat Municipal de Can Vidalet, en la seva redacció actual i en la que pugui 
resultar de la seva modificació total o parcial, per part de l’òrgan municipal 
competent; i sense perjudici d’aquests els següents: 
 
a) Executar les obres i instal·lacions necessàries per a la realització de la parada,  
el magatzem i la cambra frigorífica que en cada cas correspongui, de conformitat 
amb el projecte aportat per cada persona titular concessional i aprovat per 
l’Ajuntament, amb les determinacions i condicions que s’hagin establert a l’acord 
d’aprovació. 
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(...) 
 
“Desena quarta.- Infraccions i Sancions. 
 
(...) 
 
c) Tindran el caràcter d’infracció molt greu: 
 
− L’incompliment culpable o amb dolo de qualsevol de les obligacions recollides 
en el present plec. 
 
− L’actuació culpable o dolosa de les concessionàries en relació amb el 
compliment de les obligacions essencials de la concessió. 
 
(...) 
 
Aquestes infraccions comporten com a sanció, en funció de la graduació que 
correspongui, bé pecuniària entre 2.501 € i 12.000 €, bé de la revocació de la 
concessió, sense dret a indemnització. 
 
“Desena cinquena.- Extinció de la concessió. 
 
La concessió s’extingirà, en la forma i amb les conseqüències que s’estableixen 
a les disposicions legals vigents, en els següents supòsits: 
 
(...) 
 
e) Per revocació de la concessió. 
 
(...) 
 
g) Per incompliment de les obligacions essencials de la concessió. 
 
(...) 
 
Per la qual cosa, 
 
Es Proposa: 
 
Primer.- Revocar els drets concessionals de les parades 14 i 15 del nou Mercat 
Municipal de Can Vidalet al municipi d’Esplugues de Llobregat, a nom del Sr. ... 
amb DNI ..., com a conseqüència de la situació d’incompliment de les seves 
obligacions essencials com a titular i, en concret, la no presentació del projecte 
de les seves parades del nou Mercat Municipal de Can Vidalet. 
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Aquesta revocació té caràcter executiu des de l’endemà de la notificació d’aquest 
Decret, tot advertint al interessat que ha d’abstenir-se de fer actes d’ocupació de 
les parades 14 i 15 del nou Mercat Municipal de Can Vidalet. 
 
Segon.- Declarar l’extinció de la concessió administrativa sobre les parades 14 i 
15 del nou Mercat Municipal de Can Vidalet formalitzades mitjançant contractes 
administratius en data 05/11/2020. 
 
La declaració de l’extinció, atribuïble únicament a la persona que era titular de 
les concessions administratives, no dóna dret al reintegrament de qualsevol 
aportació, despesa i ingrés que, per qualsevol títol, s’hagés efectuat per a 
l’obtenció dels drets concessionals; ni comporta tampoc el naixement de cap dret 
a percebre compensació i/o indemnització de qualsevol naturalesa derivada de 
l’extinció dels títols concessionals. 
 
Tercer.- Traslladar aquesta resolució a la persona interessada. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir vint vots. S’hi absté el regidor Sr. Ahmad-Ali Beizaee 
Karimi, és a dir un vot. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’EXTINCIÓ DELS 
DRETS CONCESSIONALS DE LA PARADA 2 DE L’ANTIC MERCAT 
MUNICIPAL DE LA PLANA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/3331 de data 28/09/2022 es va resoldre: 
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“Primer.- Requerir al Sr. ... titular de drets concessionals sobre la parada 2 de la 
Carpa Provisional del Mercat Municipal de La Plana als efectes de que en el 
termini de deu dies (10) hàbils, comptats des del següent dia hàbil al de recepció 
de la notificació d’aquesta resolució, perquè justifiqui davant l’Ajuntament la 
manca d’activitat de la parada. 
 
Segon.- La manca d’aportació de justificació en el termini atorgat, per part de la 
persona titular, es considerarà una falta molt greu i comportarà l’inici d’expedient 
adreçat a la declaració de l’extinció de la concessió administrativa. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades.” 
 
Transcorregut el termini de 10 dies concedit per a la presentació de justificació 
per la manca d’activitat a la parada 2 de l’antic Mercat Municipal de La Plana, la 
titular de drets concessionals no va presentar cap justificació al respecte, i per 
tant, es va procedir a l’inici d’expedient adreçat a l’extinció de la concessió 
administrativa. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/3774 de data 20/10/2022 es va resoldre: 
 
“Primer.- Iniciar expedient de declaració d’extinció dels drets concessionals de 
la parada 2 de l’antic Mercat Municipal de La Plana per manca d’activitat a la 
mateixa durant un període superior a 15 dies. 
 
Segon.- Concedir al titular dels drets concessionals de la parada 2 un tràmit 
d’audiència per un termini de 10 dies hàbils a partir de la notificació d’aquest 
acte. Durant aquest període es podrà formular les al·legacions i aportar els 
documents que es considerin oportuns per part de la persona interessada davant 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tercer.- Finalitzat el tràmit d’audiència, es procedirà a valorar les al·legacions 
formulades i documentació aportades per la persona interessada i es procedirà 
a elevar proposta de resolució a l’òrgan competent. 
 
Quart.- En cas que les al·legacions formulades i documentació aportades no 
justifiquin de forma suficient la no concurrència dels fets que han motivat l’inici 
d’aquest expedient, la resolució comportarà l’extinció dels drets concessionals 
atorgats en el seu dia al titular de la parada 2 de l’antic Mercat Municipal de La 
Plana al municipi d’Esplugues de Llobregat.” 
 
Finalitzat els 10 dies de tràmit d’audiència, la titular dels drets concessionals de 
la parada 2 de l’antic Mercat Municipal de La Plana, no ha presentat cap 
al·legació ni documentació al respecte del motiu de la manca d’activitat de la 
parada. 
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Atès el que indica el Reglament dels Mercats Municipals, als seus articles: 
 
“Article 73 Seran faltes molt greus: 
 
(...) 
 
g) L’abandonament de la parada, entenent com abandonament quan no s’hi 
efectuï cap activitat durant un temps superior a 15 dies, tot i havent-ne estat 
requerit. 
 
(...)” 
 
“Article 74 Les sancions que s’aplicaran seran: 
 
(...) 
 
C) Per a les faltes molt greus: 
 
a) Pèrdua de l’autorització.” 
 
Per la qual cosa, 
 
Es Proposa: 
 
Primer.- Revocar els drets concessionals de la parada 2 de l’antic Mercat 
Municipal de La Plana al municipi d’Esplugues de Llobregat, a nom del Sr. ... 
amb NIF ..., com a conseqüència de la situació d’incompliment de les seves 
obligacions essencials com a titular i, en concret, l’abandonament de la parada, 
entenent com a tal la manca d’activitat a la parada 2 de l’antic Mercat Municipal 
de La Plana per un període superior a 15 dies. 
 
Aquesta revocació té caràcter executiu des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució, tot advertint al interessat que ha d’abstenir-se de fer actes 
d’ocupació de la parada 2 de l’antic Mercat Municipal de La Plana. 
 
Segon.- Declarar l’extinció de la concessió administrativa sobre la parada 2 de 
l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet de la que és titular el Sr. ... segons decret 
d’Alcaldia 2005/201 de data 09/02/2005 
 
La declaració de l’extinció, atribuïble únicament a la persona que era titular de la 
concessió administrativa, no dóna dret al reintegrament de qualsevol aportació, 
despesa i ingrés que, per qualsevol títol, s’hagés efectuat per a l’obtenció del dret 
concessional; ni comporta tampoc el naixement de cap dret a percebre 
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compensació i/o indemnització de qualsevol naturalesa derivada de l’extinció del 
títol concessional. 
 
Tercer.- Traslladar aquesta resolució a la persona interessada. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos 
Sánchez Siles, és a dir vint vots. S’hi absté el regidor Sr. Ahmad-Ali Beizaee 
Karimi, és a dir un vot. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 

MOCIONS 
 
 

ACORD NÚMERO DIVUIT.- MOCIÓ 21/22 DEL GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA REFERENT A LES APORTACIONS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA ALS CONSORCIS DELS ESPAIS NATURALS DEL BAIX 
LLOBREGAT. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
La Generalitat, d’acord amb l’article 144.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
en matèria d'espais naturals té la competència exclusiva que inclou, en tot cas, 
la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i 
gestió d'espais naturals i d'hàbitats protegits situats a Catalunya. 
 
A la vegada, en la gestió dels espais naturals protegits i altres espais forestals hi 
incideixen altres competències que corresponen a la Generalitat, com ara la 
planificació territorial i urbanística, la protecció de la legalitat urbanística, la 
planificació i gestió forestal, de la flora i la fauna, l’aigua, els residus, la prevenció 
i gestió dels incendis i totes les contaminacions o la vigilància i control del medi 
ambient amb els Agents Rurals, entre altres. 
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En el marc de les esmentades competències la Generalitat ha aprovat 
definitivament tots els instruments de planejament territorial i urbanístic o 
sectorial dels espais naturals amb un règim de protecció, com ara el Parc Natural 
de Serra de Collserola, les Reserves Naturals Parcials de la Rierada-Can Balasc, 
la Font Groga, la Ricarda-Ca l'Arana i el Remolar-Filipines, així com la Serralada 
de Marina, el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc Natural del Garraf. A 
excepció dels espais del Delta del Llobregat que encara no ha estat aprovat, la 
resta de plans especials de protecció han estat redactats íntegrament des de 
l’Administració local. 
 
Així mateix, i pel que fa la gestió dels espais naturals, des del món local s’ha 
vingut invertint en la conservació i gestió d’aquests espais mitjançant la figura de 
Consorcis, els quals s’han adscrit a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Tot i que la Generalitat participa en els Consorcis 
del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Parc Agrari del Baix Llobregat i els 
espais naturals del Delta del Llobregat, en molts casos els ens locals han assumit 
les mancances pressupostàries de la Generalitat fent les aportacions 
econòmiques necessàries per a garantir el funcionament ordinari dels Consorcis, 
el que suposa a la pràctica fer-se càrrec de la gestió d’acord amb els plans 
especials aprovats, tot i tractar-se de competències exclusives de la Generalitat. 
Les aportacions de la Generalitat als Consorcis dels espais naturals protegits 
metropolitans són les següents: 
 
• Consorci del Parc de Collserola, 0,2 M € € sobre un pressupost de 6,3 M. La 
resta del pressupost és assumit pel món local . 
 
Malgrat hi ha un Conveni en data 16/03/2010, signat per l’AMB, la DIBA i el 
DMAH de la Generalitat de Catalunya on es partia d’una aportació  per part de la 
Generalitat de 717.760,- euros i on s’expressava que el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge proposaria al Govern que el termini i les condicions de 
l’equiparació de les aportacions de la Generalitat de Catalunya en relació a les 
dues entitats fundadores (Diputació i AMB) siguin determinades pel mateix Acord 
del Govern. 
 
• Parc Agrari del Baix Llobregat 0,012 M € sobre un pressupost de 1,3 M €. La 
resta del pressupost és assumit pel món local. 
 
• Consorci dels espais naturals del Delta 0,18 M € sobre 0,43 M €. La resta del 
pressupost és assumit bàsicament pel món local. Hi ha una aportació de 0,03 M 
€ del sector privat. 
 
A més dels consorcis les administracions locals de l’àmbit metropolità també 
dediquen esforços considerables a la Serralada de Marina, el massís del Garraf, 
els parcs fluvials del Llobregat i el Besòs i molts altres espais d’interès local. 
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Atès que el món local ha assumit amb escreix i responsabilitat les tasques 
orientades a la planificació i gestió dels espais naturals metropolitans, dins i fora 
de l’àmbit dels consorcis, i que en canvi la Generalitat no ha complert amb els 
compromisos de manteniment econòmic-financer dels esmentats Consorcis ni 
tampoc amb el nivell d’inversió que els espais naturals metropolitans 
requereixen, es proposa al ple municipal l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.-  Demanar a les Conselleries de Territori, d’Acció climàtica, Alimentació 
i Agenda rural de la Generalitat de Catalunya a complir els compromisos derivats 
de les seves competències exclusives sobre els espais naturals metropolitans i, 
en particular, els referents als compromisos econòmics  adquirits als Consorcis 
on participa, per assimilar l’aportació de la Generalitat a la mateixa quantitat que 
aporta el mon local. Garantint per part del govern de la Generalitat el 75% dels 
recursos econòmics en el cas del consorci del Delta, per la seva especial situació 
com a Xarxa Natura. 
 
SEGON.-  Demanar a les Conselleries de Territori, d’Acció climàtica, Alimentació 
i Agenda rural de la Generalitat de Catalunya, una dotació de vint milions d’euros 
en cinc anys, per destinar aquests recursos a realitzar inversions en aquests 
espais naturals. 
 
TERCER.- Traslladar el present acord al President de la Generalitat de 
Catalunya, Conselleria de Territori, Conselleria d’Acció climàtica, Alimentació i 
Agenda rural de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat i Consorcis 
afectats. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és 
a dir dinou vots. S’hi abstenen el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda i la regidor Sra. 
Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
La moció s’aprova per majoria absoluta. 
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PRECS I PREGUNTES 
 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1022_video_221116.mp4?session=f
f80808183c607ed0183f47a8d2500c1 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint-i-
una hores i un minuts del dia abans esmentat; de tot això, es lliura la present 
acta, que signa la Sra. alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe. 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1022_video_221116.mp4?session=ff80808183c607ed0183f47a8d2500c1
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/1022_video_221116.mp4?session=ff80808183c607ed0183f47a8d2500c1


PLANTILLA MUNICIPAL  2023

ANNEX  I 

PERSONAL FUNCIONARI

HABILITACIÓ NACIONAL

Secretari/a 1

Interventor/a 1

Tresorer/a 1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Subescala de Gestió

Tècnic de Gestió,  nivell A2 7

Subescala Administrativa

*Administratiu/a Administració General,  nivell C1 14

Subescala Auxiliar

Auxiliar d'Administració General,  nivell C2 83

(7 a amortizar quan es produeixi la promoció interna a Administratiu)

(2 promoció interna)

Subescala Subalterna

Subaltern/a,  nivell E 34

(2 a amortitzar quan es produeixi la promoció interna a Aux. 
Administratiu/a)



ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Subescala de Tècnics/ques Grau Superior

Arquitecte Superior,  nivell A1 5

Enginyer Superior,  nivell A1 3

Lletrat/da,  nivell A1 4

Llicenciat/da-Graduat/da en Dret,  nivell A1 6

Economista,  nivell A1 1

Tècnic/a Superior, nivell A1 1

Periodista, nivell A1            1

Psicòleg/a,  nivell A1         1

Tècnic/a d'Igualtat, nivell A1         1

Tècnic/a Informàtic/a en Sistemes, nivell A1 1

Tècnic/a de Museus, nivell A1 2
Tècnic/a,  nivell A1 1
Tècnic/a Superior en Gestió i Promoció Econòmica , nivell A1 1

Subescala de Tècnics/ques Grau Mitjà

Ambientòleg/a, Titulació de Grau en Ciències Ambientals ,  nivell A2 2

Arquitecte Tècnic,  nivell A2 4

Enginyer Tècnic,  nivell A2 3

Educador/a Social,  nivell A2 2

Tècnic/a, nivell A2 1

Tècnic d'Esports, nivell A2 1

Tècnic de Gestió,  nivell A2 3

Tècnic/a de Protecció Civil, nivell A2 1

Tècnic/a de Recursos Humans, nivell A2 1

Tècnic/a de Seguretat i Serveis, nivell A2 1

Tècnic/a Promoció Econòmica,  nivell A2 1

Treballador/a Social, nivell A2 2

* Tècnic/a d'Igualtat,  nivell A2 (amb efectes de la cobertura definitiva 
de la plaça)

1



Subescala Auxiliar

Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, nivell C1 1

Tècnic/a Auxiliar d'Esports, nivell C1 1

Tècnic/a Auxiliar Espai Públic, nivell C1 1

Tècnic/a de Sup. Desenv. I Aplic. Prof. Construc.,  nivell C1 1

Tècnic/a de Cadastre,  nivell C1 1

Tècnic/a de Cultura,  nivell C1 2

Tècnic/a de Joventut, nivell C1 1

Tècnic/a Informàtic/a, nivell C1 1

Tècnic/a promoció econòmica i mediació, nivell C1 1

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

Escala Executiva

Inspector,  nivell A2 2

Sotsinspector,  nivell A2 1

Escala Intermitja

Sergent,  nivell C1 3

Escala Bàsica

Caporal,  nivell C2 11

Agents,  nivell C2 56

Places de Comeses Especials

Arxiver/a, nivell A1 1

Tècnic/a de Formació, nivell A2 1

Tècnic/a de Participació,  nivell A2 1



PERSONAL LABORAL

Ajudant/a de Parvulista                                      1

Delineant/a 1

* Educador/a Social 6

* Transf. 1 en 1 funcionari/ària d'Educador Social amb efectes de la 
cobertura definitiva de la plaça

Fontaner/a 1

Mestre/a (Reservada) 1

Mestre/a Paleta 2

Monitor/a Educació Física 4

Oficial/a Electricista 3

Oficial/a Instal·lacions 3

Oficial/a Pintor 1

Operari/ària 11

Periodista 1

Professor/a de Música                                    2

Programador/a Analista 2

Programador/a Informàtic 1

Tècnic/a Cultura i Joventut 1

* Tècnic/a de Comunicació Digital 1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Comunicació Digital amb 
efectes cobertura definitiva de la plaça 

Tècnic/a de Gestió Esportiva 1

* Tècnic/a d'Ocupació 3

* Transf. 2 en 2 funcionari/ària de Tècnic/a d'Ocupació amb efectes 
cobertura definitiva de la plaça

* Tècnic/a Diversitat Ciutadana 1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Diversitat Ciutadana amb 
efectes de la cobertura definitiva de la plaça

Tècnic/a Informador/a 1



* Tècnic/a Manteniment Vial 1

* Transf. en 1 funcionari/ària de Tècnic/a de Manteniment Vial amb 
efectes cobertura definitiva de la plaça

* Treballador/a Social 10

* Transf. 2 en 2 funcionari/ària de Treballador/a Social amb efectes de 
la cobertura definitiva de la plaça

Vigilant/a (a extingir) 1

PERSONAL EVENTUAL

Coordinador/a Alcaldia 1

L'Alcaldessa

Pilar Díaz Romero



ÀREA UNITAT   LLOC DE TREBALL G.S. EFECT SIST.PROV. C.D.

ALCALDIA
Coordinador/a Alcaldia 12 1 Eventual

GABINET D'ALCALDIA
Coordinador/a Tècnic/a del Gabinet d’Alcaldia 11 1 Ll.designació 22
Tècnic/a Alcaldia 11 1 Ll.designació 21

COORDINACIÓ GENERAL
Coordinador/a General 17 1 Ll.designació 26
Secretari/ària de Direcció 7 1 Ll.designació 18
Coordinador/a Tècnic/a 12 1 Ll.designació 22
Tècnic/a de Protecció Civil 11 1 Concurs 22

UNITAT TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
Director/a de Transparència i Govern Obert 13 1 Ll. designació 26

COMUNICACIÓ
Director/a de Comunicació 13 1 Ll.designació 26
Coordinador/a Tècnic/a de Comunicació 12 1 Ll.designació 24
Tècnic/a de Comunicació Digital 11 1 Concurs 22
Gestor/a 7 1 Concurs 18

POLÍTIQUES DE DONES I REFORMA HORÀRIA
Tècnic/a Igualtat 11 1 Concurs 24
Tècnic/a Igualtat 11 1 Concurs 22
Informador/a 7 1 Concurs 18

SERVEIS JURÍDICS
Secretari/ària 16 1 Habilit.Nac. 30
Secretari/ària de Direcció 7 1 Ll.designació 18
Gestor/a 7 2 Concurs 18

UNITAT TÈCNICA DE DEFENSA JURÍDICA (SERVEIS JURÍDICS)
Lletrat/da defensa jurídica 13 1 Concurs 26
Lletrat/da defensa jurídica 12 1 Ll.designació 24

UNITAT DE GESTIÓ PATRIMONIAL (SERVEIS JURÍDICS)
Director/a de Gestió Patrimonial 13 1 Ll.designació 26
Coordinador/a Tècnic / a d’Innovació i Organització 11 1 Ll.designació 22

SERVEI JURÍDIC DE SERVEIS  GENERALS  i 
GOVERN OBERT

Director/a del Servei Jurídic de Serveis Generals i Govern Obert 13 1 Ll.designació 26

Gestor/a 7 1 Concurs 18
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UNITAT TÈCNICA DE CONTRACTACIÓ
Director/a Unitat Tècnica de Contractació 13 1 LL.designació 26
Tècnic/a jurídic/a 11 1 Concurs 22
Gestor/a 7 2 Concurs 18

SERVEI DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA
Director/a del Servei de Tecnologia I innovació tecnològica 14 1 Ll.designació 26

UNITAT TÈCNICA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 
Director/a de Sistemes d’Informació i Coneixement 12 1 Ll.designació 24
Consultor/a Informàtic 11 1 Concurs 21
Tècnic/a Informàtic de Sistemes 11 1 Concurs 21
Tècnic/a Informàtic 11 1 Concurs 21
Tècnic/a Informàtic 10 1 Concurs 21

UNITAT TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
Coordinador/a Tècnic/a d'Administració Electrònica 11 1 Ll.designació 22
Tècnic/a d'Administració Electrònica 9 1 Concurs 18

PROJECTES ESTRATÈGICS i INTERNACIONALS
Coordinador/a de Projectes Estratègics i Internacionals 14 1 Ll.designació 26
Coordinador/a Tècnic/a 12 1 Ll.designació 22
Tècnic/a de  Participació i projectes internacionals 10 1 Concurs 20
Tècnic/a de Solidaritat i Cooperació 9 1 Concurs 20

SERVEI D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
Director/a del Servei d'Organització i  RR.HH 14 1 LL.designació 26
Coordinador/a  Tècnic/a de Recursos Humans 12 1 Ll.designació 24
Coordinador/a  Tècnic/a de Prevenció de Riscos 11 1 Ll. designació 23
Tècnic/a Jurídic/a 12 1 LL.designació 24
Tècnic/a Especialista de Recursos Humans 9 1 Concurs 18
Gestor/a 7 5 Concurs 18

SERVEIS SUBALTERNS
(Servei d'Organització i RR.HH)
Coordinador/a  Serveis Subalterns i Compres 10 1 Concurs 14
Auxiliar de Serveis 5 31 Concurs 12

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

POLICIA LOCAL
Director/a de la Policia Local 15 1 Ll.designació 26
Coordinador/a dels Serv. Operatius Policia Local 13 1 Ll.designació 22

UNITAT ADVA, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA
Coordinador/a administratiu/va 9 1 Concurs 18
Gestor/a 7 2 Concurs 18

SECCIONS OPERATIVES DE LA POLICIA LOCAL
Cap de Secció Operativa de la Policia Local 11 3 Concurs 20
Cap d’Unitat Operativa de la Policia Local 10 11 Concurs 22
Agent 9 56 Concurs 19



SERVEI D'INSPECCIÓ
Coordinador/a Servei d’Inspecció 13 1 Ll. designació 22
Auxiliar d’Inspecció 6 2 Concurs 14
Subaltern/a 5 1 Concurs 14

ARXIU MUNICIPAL
Coordinador/a Tècnic/a d’Arxiu 12 1 Ll.designació 22
Gestor/a 7 1 Concurs 18

UNITAT ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I POBLACIÓ
Coordinador/a Operatiu/va d’Atenció a la Ciutadania 9 1 Concurs 20
Coordinador/a Operatiu/va de Població 9 1 Concurs 18
Informador/a 7 15 Concurs 18

SERVEIS ADMINISTRATIUS
Coordinador/a Administratiu/va 9 1 Concurs 22
Gestor/a 7 8 Concurs 18

SERVEI D'ECONOMIA I TREBALL
Director/a del Servei d'Economia i Treball 13 1 Ll.designació 26
Coordinador/a Tècnic/a d'innovació i organització 11 1 Ll.designació 22
Tècnic/a de Comerç 10 1 Concurs 22
Tècnic/a d'Economia i Treball 9 3 Concurs 20
Tècnic/a de consum 9 1 Concurs 20
Gestor/a 7 5 Concurs 18

 INTERVENCIÓ
Interventor/a i Director/a Serveis Econòmics 16 1 Habilit.Nac. 30

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABILITAT
(Intervenció)
Director/a de Comptabilitat 13 1 Ll.designació 26
Tècnic/a de Comptabilitat 10 1 Concurs 21
Tècnic/a de Fiscalització 10 1 Concurs 21
Gestor/a 7 2 Concurs 18

TRESORERIA
Tresorer/a 15 1 Habilit.Nac. 30
Tècnic/a de Tresoreria 9 1 Concurs 22
Gestor/a 7 1 Concurs 18

GESTIÓ TRIBUTÀRIA (TRESORERIA)
Gestor/a 7 2 Concurs 18

ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Coordinador/a de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat 16 1 LL.designació 26
Secretari/ària de Direcció 7 1 LL.designació 18

SERVEI JURÍDIC DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Director/a del Servei Jurídic de Territori i 13 1 LL.designació 26
Sostenibilitat
Tècnic/ Jurídic/a 11 1 Concurs 22
Coordinador/a Administratiu/va de Disciplina urbanística 9 1 Concurs 22



Coordinador/a Administratiu/va d'Urbanisme 9 1 Concurs 22
Gestor/a 7 4 Concurs 18

Coordinador/a Administratiu/va d’Obres i serveis urbans 9 1 Concurs 22
Gestor/a 7 2 Concurs 18
SERVEI D'URBANISME
Director/a d’Urbanisme 14 1 LL.designació 27
Arquitecte 11 1 Concurs 22
Tècnic/a d’Activitats Empresarials 11 2 Concurs 23
Tècnic/a d’Inspeccions Urbanístiques 11 1 Concurs 22

SERVEI DE PROJECTES URBANS
Director/a del Servei de Projectes Urbans 14 1 LL. designació 27
Director/a Adjunt/a de Projectes Urbans 13 1 Concurs 26
Arquitecte 11 1 Concurs 22
Coordinador/a Tècnic/a de Projectes Urbans 12 1 Concurs 24
Tècnic/a de Projectes Urbans 11 2 Concurs 23
Tècnic/a Especialista de Projectes 9 1 Concurs 19

SERVEI DE L'ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
Director/a del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient 14 1 LL. designació 27
Coordinador/a Tècnic/a d’Espai Públic i Mobilitat 12 1 Concurs 24
Coordinador/a Tècnic/a 11 1 Concurs 22
Tècnic/a Auxiliar d'Espai Públic 9 1 Concurs 19
Tècnic/a Auxiliar de Manteniment 9 1 Concurs 19

UNITAT DE MEDI AMBIENT  I SALUT AMBIENTAL
Tècnic/a de Medi Ambient i Salut Ambiental 11 2 Concurs 22

UNITAT OPERATIVA D'OBRES
Coordinador/a Operatiu/va de l’Espai Públic 12 1 Concurs 24
Coordinador/a d’Unitat Operativa d’Emergències 9 1 Concurs 18
Oficial / a Paleta 7 3 Concurs 18
Oficial/a en Manyeria 7 1 Concurs 14
Operari/ària Especialista Pintor/a 7 1 Concurs 14
Operari/ària 6 4 Concurs 14
Operari/ària Especialista de Manteniment Espai Públic 6 1 Concurs 14

UNITAT OPERATIVA D'INSTAL·LACIONS
Coordinador/a Tècnic/a d'Instal·lacions 12 1 Concurs 24
Coordinador/a d’Unitat Operativa d’Instal·lacions 9 1 Concurs 18
Oficial/a  d’Instal·lacions 7 7 Concurs 18
Oficial/a Pintor/a d'Instal·lacions 7 1 Concurs 14

SERVEI JURÍDIC DE DRETS SOCIALS, CIVILS I 
CIUTADANIA

Director/a del Servei Jurídic de Drets Socials, Civils i ciutadania 13 1 LL. designació 26

Tècnic/a Auxiliar 8 1 Ll.designació 18
Gestor/a 7 1 Concurs 18



Coordinador/a Administratiu/va de Drets Socials, Civils i Ciutadania 9 1 Concurs 22

Gestor/a 7 6 Concurs 18
ÀREA DE DRETS SOCIALS
Director/a de l'Àrea de Drets Socials 13 1 LL. designació 26
Treballador/a Social  10 10 Concurs 22

Educador/a Social                                                           10 6 Concurs 22
Tècnic/a de Salut Pública 10 1 Concurs 22
Gestor/a 7 4 Concurs 18

OFICINA TÈCNICA D'HABITATGE (DRETS SOCIALS)
Treballador/a Social 10 1 Concurs 22
Gestor/a 7 2 Concurs 18

ÀREA DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA
Director/a de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania 13 1 LL. designació 26
Tècnic/a de Ciutadania, Drets Civils i Infància i Cooperació al 
Desenvolupament

10 1 Concurs 22

CULTURA
Director/a de Cultura 12 1 LL. designació 24
Tècnic/a de Cultura 10 3 Concurs 20

Professor/a de Música 7 1 Lloc a exting. 18
Auxiliar de Biblioteca 6 4 Concurs 14

EDUCACIÓ
Director/a Educació 12 1 LL. desiganció 24
Mestre/a (reserva a extinguir) 10 1 Concurs 19
Tècnic/a 10 1 Concurs 20
Tècnic/a Auxiliar d’Activitats Públiques 7 1 Concurs 18
Gestor/a 7 1 Concurs 18

CIUTADANIA 
Coordinador/a Tècnic/a 12 1 LL. desiganció 24
Tècnic/a de Joventut 9 1 Concurs 20

ESPORTS I EQUIPAMENTS
Director/a d’Equipaments i Esports 13 1 LL. designació 26
Tècnic/a d’Esports 10 1 Concurs 22
Tècnic/a d’Esports 10 2 Concurs 20
Tècnic/a Auxiliar d'Esports 9 1 Concurs 20
Monitor/a Esportiu/va 7 1 Concurs 18

PATRIMONI CULTURAL i MEMÒRIA HISTÒRICA
Director/a del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica 12 1 LL.designació 24
Tècnic/a de Museus 11 1 Concurs 23
Tècnic/a de Promoció de la Ciutat i Turisme 9 1 Concurs 20

L'Alcaldessa
Pilar Díaz Romero
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