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AJUNTAMENT  PLE  7/22 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE JULIOL DE 2022 

 
A la casa consistorial d’Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores i un minuts del dia 20 de juliol 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, 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, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. 
Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi.   
              
Excusen la seva absència els regidors Sr. Manuel Pozo López i Sr. Jordi Pérez 
Pineda. 
 
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/722_video_220720.mp4?session=ff
8080818143fad50181b3aa086e0128 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT AL 21 D’AGOST, DIA 
INTERNACIONAL DE COMMEMORACIÓ I HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL 
TERRORISME. 
 
Mitjançant resolució aprovada el 19 de desembre de 2017 per l’Assemblea 
General, les Nacions Unides van decidir proclamar el 21 d’agost Dia 
Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme, per 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/722_video_220720.mp4?session=ff8080818143fad50181b3aa086e0128
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/722_video_220720.mp4?session=ff8080818143fad50181b3aa086e0128
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tal d’honorar i donar suport a les víctimes i supervivents del terrorisme i promoure 
i protegir el gaudi ple de llurs drets humans i llibertats fonamentals. Aquesta 
proclamació va arribar tot just 4 mesos després dels atemptats del 17 i 18 d’agost 
de 2017 a Barcelona i Cambrils que segaren la vida de 16 persones i ferien més 
d’un centenar de 34 nacionalitats diferents.  
 
Enguany es commemorarà el cinquè aniversari de la proclamació del Dia 
Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme i 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils, així com el 35è aniversari de l’atemptat 
d’Hipercor de Barcelona que acabà amb la vida de 21 persones i feriren a 45. 
Com ens recorden les Nacions Unides, els actes de terrorisme que propaguen 
una sèrie d’ideologies de l’odi fereixen, danyen i maten milers de persones 
innocents cada any. Malauradament, al nostre país tenim una llarga i trista 
història d’organitzacions i actes de terrorisme generats per ideologies de l’odi de 
diversa naturalesa que, encara avui en dia, són justificats i reben homenatges 
públics per escarni de les víctimes. 
 
Tal i com manifesten les Nacions Unides, davant d’aquest escenari, les víctimes 
del terrorisme lluiten perquè s’escoltin les seves veus, es donin suport a les seves 
necessitats i es respectin els seus drets. Tot i això, sovint se senten oblidades i 
abandonades una vegada que s’atenen les seves necessitats immediates. 
Aquesta situació, sumada als pocs recursos dels estats membres i la seva 
capacitat per satisfer les necessitats a mitjà i llarg termini, no contribueixen a 
assolir la seva total rehabilitació. Per aconseguir-la, cal un suport 
multidimensional a llarg termini que inclogui mesures físiques, psicològiques, 
socials i financeres, elements indispensables per a la seva total i plena integració 
a la societat. La responsabilitat principal de donar suport a les víctimes del 
terrorisme i defensar els seus drets recau en els Estats membres. 
 
Les víctimes són l’expressió més dramàtica de l’amenaça i el xantatge dels 
intolerants. Quan s’atempta contra les víctimes, s’atempta contra la democràcia 
i contra tota la societat. Reconèixer el mèrit i la memòria de les víctimes del 
terrorisme és una exigència moral i un al·legat a favor del respecte als valors i 
als drets humans, és un acte de dignitat que ens honra com a societat que 
proclama la justícia i la llibertat com a valors democràtics superiors en el seu 
ordenament jurídic. 
 
És responsabilitat de tothom que els demòcrates del món estiguem units en 
defensa de la pau, la llibertat i el respecte als drets humans. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat subscriu el fons i la 
forma de la resolució de les Nacions Unides i s’adhereix a la Commemoració i 
Homenatge internacional a les Víctimes del Terrorisme del 21 d’agost. 
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Per unanimitat de tots els grups polítics municipals que conformen el consistori i 
el regidor no adscrit, acordem: 
 
Adherir l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la Commemoració i Homenatge 
internacional a les Víctimes del Terrorisme del 21 d’agost proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides. 
 
Traslladar aquesta declaració institucional al Consell de Ciutat, a les associacions 
de víctimes del terrorisme d’Espanya, als grups polítics del Congrés dels Diputats, 
al Govern d’Espanya i a l’Organització de les Nacions Unides. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 6/22 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE JUNY 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 15 de juny 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.  
 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/722_video_220720.mp4?session=ff
8080818143fad50181b3aa086e0128 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA NO ADMISSIÓ 
A TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PEL SENYOR REGIDOR I 
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, EN LA QUAL INSTAVA LA 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/722_video_220720.mp4?session=ff8080818143fad50181b3aa086e0128
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/722_video_220720.mp4?session=ff8080818143fad50181b3aa086e0128
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DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET D’ACTES ADMINISTRATIUS EN 
RELACIÓ AMB EL CONTRACTE D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA DEL 
CSE DE CAN VIDALET. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Mitjançant escrit de data de registre d’entrada 8 de juny de 2022, el regidor i 
portaveu del Grup municipal Popular ha sol·licitat que “Tal y como he venido 
haciendo en reiteradas sesiones plenarias desde el 19 de mayo de 2021, se dé 
trámite a la solicitud reiterada por un cargo electo del Ayuntamiento de Esplugues 
y se inicie expediente de declaración de nulidad de actos administrativos en base 
al art. 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; en relación con el art. 63.1.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación 
con el contrato de ejecución material de la obra del CSE de Can Vidalet.” 
 
A la vista de la sol·licitud formulada, la Sra. Alcaldessa va encarregar l’emissió 
d’informe jurídic “sobre les circumstàncies que van concórrer en la tramitació i 
adjudicació del contracte de referència i, especialment, sobre l’existència o 
inexistència de vici de nul·litat de ple dret.”  
 
En compliment de l’encàrrec efectuat el secretari de la Corporació ha emès el 
següent informe: 
 
 
“Antecedents 
 
En data 19 de juliol de 2017 el ple de l’Ajuntament va acordar l’aprovació del 
projecte d’obres de les obres de construcció del centre d’ús sociocultural i 
esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet, d’Esplugues de Llobregat, l’aprovació 
de l’expedient de contractació de les obres d’execució del projecte indicat, per 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, així com els plecs de 
condicions reguladors del contracte i l’inici de la licitació. En el mateix acord, el 
ple de la corporació va delegar en la Junta de Govern Local “les competències 
pròpies del Ple municipal, com a òrgan de contractació, en relació a tots els actes 
administratius relatius a l’impuls, seguiment, tramitació i resolució de l’expedient 
de contractació, inclusió feta de l’adopció de l’acord d’adjudicació, del contracte 
relatiu a les obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit 
del barri de Can Vidalet.”. 
 



 
 
 
 
 

 
 pàg 5
   
 
 
 

Previ el seguiment del procediment oportú, en data 22 de setembre de 2017 la 
mesa de contractació va procedir l’obertura de les ofertes presentades per les 
diferents empreses licitadores. 
 
A la vista de les ofertes formulades, en data 2 d’octubre de 2017, els tècnics 
municipals competents van emetre informe tècnic de valoració de les ofertes. A 
l’informe es constata que, en aplicació de les disposicions legals vigents, 
existeixen diverses ofertes que podrien ser, potencialment, considerades 
anormals o desproporcionades. En concret es tracta de les ofertes presentades 
per les empreses RIGEL OVER SL i CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA. 
 
En conseqüència, en data 8 d’octubre de 2017 es procedeix a requerir a 
l’empresa RIGEL OVER SL, que en principi és la que resultaria més avantatjosa 
per a l’Administració, la justificació de la seva oferta mitjançant l’aportació del 
següent:  
 
• Justificació de la solvència tècnica, mitjançant l’acreditació de la classificació 

del contractista exigida en els plecs, que és la següent: C) Edificacions 3 – 
Estructures metàl·liques Categoria: 4). 

• Declaració responsable de l’empresa licitadora, conforme ha estudiat 
detalladament el projecte, així com el sistema constructiu emprat.  

• Llistat del personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus 
de contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent.  

• Llistat del personal de l’equip tècnic de la contractista per a aquesta obra, en 
les funcions de delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el llistat 
d’obres similars en les que han intervingut.  

• En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec 
d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 
detallat, així com els treballs i percentatge d’obra a executar per cadascú 
d’ells.  

 
En data 26 d’octubre de 2017 l’empresa RIGEL OVER  SL presenta escric posant 
de manifest que no presentarà documentació acreditativa de la justificació de la 
seva oferta presumptament anormal o desproporcionada. 
 
Seguidament, en data 6 de novembre de 2017, i constatat que l’empresa que ha 
obtingut la segona millor puntuació, la mercantil  CONSTRUCTORA SAN JOSÉ 
SA, també incorre potencialment en baixa anormal o desproporcionada, es 
procedeix a requerir a aquesta empresa l’aportació de les justificació de la seva 
oferta, en termes idèntics als requerits a l’empresa RIGEL OVER SL. 
 
L’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA presenta, en data 21 de novembre 
de 2017, documentació requerida. 
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En data 23 de novembre de 2017, els serveis tècnics municipals emeten informe 
de valoració de la documentació presentada per l’empresa CONSTRUCTORA 
SAN JOSÉ SA., a criteri dels tècnics municipals, la documentació aportada és 
correcta i suficientment justificativa en els termes requerits donant compliment a 
l’article 152 del TRLCSP i proposen que sigui l’empresa adjudicatària d’aquestes 
obres. En concret, els serveis tècnics indiquen el següent: 
 
“En data 21 de novembre de 2017 i mitjançant registre d’entrada núm. 21104, 
l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA., va presentar la documentació de 
justificació d’oferta, passant a analitzar-la en el següent punt: 
 
• Justificació de la solvència tècnica, mitjançant l’acreditació de la classificació 

del contractista exigida en els plecs, que és la següent: C) Edificacions 3 – 
Estructures metàl·liques Categoria: 4). Respecte a aquest punt, s’aporta el 
certificat de classificació empresarial amb una categoria superior a la 
sol·licitada. Per tant compleix amb aquest criteri. 

• Declaració responsable de l’empresa licitadora, conforme ha estudiat 
detalladament el projecte, així com el sistema constructiu emprat. S’aporta dita 
declaració tal com es sol·licita. Compleix. 

• Llistat del personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així com el tipus 
de contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent. S’aporta el 
llistat del personal d’ofici destinat a l’obra, amb els tipus de contracte de 
cadascú. Per tant, compleix amb aquest criteri. 

• Llistat del personal de l’equip tècnic de la contractista per a aquesta obra, en 
les funcions de delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el llistat 
d’obres similars en les que han intervingut. 

• S’aporta el llistat del delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el 
llistat d’obres similars. Per tant, compleix amb aquest criteri. 

• En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec 
d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 
detallat, així com els treballs i percentatge d’obra a executar per cadascú 
d’ells. 

• S’aporta els pressupost detallats de cada empresa subcontractada que ha 
d’intervenir a l’obra. Els pressupostos d’aquests industrials coincideixen amb 
els dels preus unitaris de l’oferta presentada per CONSTRUCTORA SAN 
JOSÉ, SA. Per tant, també compleix amb aquest criteri. 

 
El 23 de novembre de 2017 la mesa de contractació formula proposta 
d’adjudicació de les obres del CSE Can Vidalet a l’empresa CONSTRUCTORA 
SAN JOSE SA., per considerar que és l’oferta més avantatjosa per a 
l’administració i la que ha obtingut la millor valoració en el procediment de licitació 
realitzat. 
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En data 22 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local, que actua per 
delegació expressa del Ple municipal, acorda l’adjudicació de les obres de 
construcció del centre d’ús  sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can 
Vidalet, d’Esplugues de Llobregat, a favor de l’empresa CONSTRUCTORA SAN 
JOSE, SA. (CIF A-36006666), per un import net de 4.880.890,53€, més 
1.024.987,01€ en concepte d’IVA, en total 5.905.877,54€, IVA inclòs, un termini 
d’execució de 14 mesos i la resta de compromisos inclosos a l’oferta, i que 
correspon a una baixa del 28,0249936625%. 
 
Formalitzat el contracte el dia 31 de gener de 2018, el dia 5 de març de 2018 es 
procedeix a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i autorització 
d’inici de l’obra. 
 
El ple municipal, en data 17 d’octubre de 2018, va acordar la 1ª modificació 
contractual del contracte d’obres. Import de la Modificació del 7,19%, import total 
del contracte 6.330.751,92 euros. La Modificació puntual es fonamentà segons 
informe dels serveis tècnics municipals de data 11 d’octubre de 2018 en les  
següents circumstàncies evidenciades durant l’execució d’aquest contracte: 
 
a) Mancances, contradiccions i omissions detectades en el projecte. 
Corresponen a aquest concepte aquelles partides o unitats d’obra que, sent 
imprescindibles per a l’execució d’elements i sistemes constructius, no consten 
en el projecte aprovat, o la seva definició és insuficient, no en quantitat sinó en 
concepte. 
En tot cas, es tracta de partides o unitats d’obra que requereixen d’una definició 
que no hi és en el projecte i que s’hi ha d’incorporar perquè una part necessària 
d’aquest sigui executable. Per la qual cosa la seva determinació ha estat 
mitjançant la fixació de preus contradictoris amb l’empresa adjudicatària. 
 
b) Imprevistos tècnics posats de manifest en posterioritat a l’adjudicació de l’obra 
i una vegada iniciada aquesta. 
Corresponen a aquest concepte aquelles partides o unitats d’obra que per motius 
que no podien ser previstos ni constatats en el moment de la redacció del 
projecte, s’han hagut d’incorporar a aquest perquè pugui ser executat. Per la qual 
cosa la seva determinació ha estat mitjançant la fixació de preus contradictoris 
amb l’empresa adjudicatària. 
 
c) Increment d’amidaments 
Corresponen a aquest concepte aquelles partides o unitats d’obra que estan 
definides i quantificades en valor unitari en el projecte, però de les quals ha estat 
necessari incrementar l’amidament per poder ser executades en la seva totalitat, 
sigui per volum d’obra o a criteri i decisió de la Direcció Facultativa. 
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El Ple municipal, en data 20 de març de 2019, va acordar la 2ª modificació 
contractual del contracte d’obres. Import de les modificacions acumulades 
27,92%, import total contracte 7.555.001,10 euros. Aquesta segona modificació 
es fonamentà, segons informe dels serveis tècnics municipals de data 20 de 
març de 2019, en les següents circumstàncies: 
 
Omissions, errades, ambigüitats, falta de concreció o mancances detectades en 
partides de projecte. 
 
Corresponen a aquest concepte aquelles partides o unitats d’obra que, sent 
imprescindibles per a l’execució d’elements i sistemes constructius, no consten 
en el projecte aprovat, o la seva definició és insuficient, no en quantitat sinó en 
concepte. 
En tot cas, es tracta de partides o unitats d’obra que requereixen d’una definició 
que no hi és en el projecte i que s’hi ha d’incorporar perquè una part necessària 
d’aquest sigui executable. Per la qual cosa la seva determinació ha estat 
mitjançant la fixació de preus contradictoris amb l’empresa adjudicatària. 
 
Imprevistos tècnics posats de manifest en posterioritat a l’adjudicació de l’obra i 
una vegada iniciada aquesta. 
 
Corresponen a aquest concepte aquelles partides o unitats d’obra que per motius 
que no podien ser previstos ni constatats en el moment de la redacció del 
projecte, s’han hagut d’incorporar a aquest perquè pugui ser executat. Per la qual 
cosa la seva determinació ha estat mitjançant la fixació de preus contradictoris 
amb l’empresa adjudicatària. 
 
Millores i/o modificacions respecte a projecte. 
Corresponen a aquest concepte aquelles partides o unitats d’obra que s’han 
introduït al projecte a fi de millorar les prestacions funcionals de l’edifici, millorar 
el seu procés constructiu o bé generen un estalvi econòmic en els cost de l’obra. 
Les millores i/o modificacions funcionals de les prestacions de l’edifici incideixen 
en un millor comportament de l’edifici, durabilitat i/o millora del seu manteniment. 
Incorporació del Centre de Transformació. 
 
Corresponen a aquest concepte aquelles partides o unitats d’obra que s’han 
introduït al projecte originades per la incorporació del Centre de Transformació, 
el qual no estava previst en el projecte inicial, atès que inicialment es va preveure 
com a una instal·lació exempta, ubicada en l’àmbit exterior de l’edifici. 
 
Balanç d’amidaments. 
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Corresponen a aquest concepte aquelles partides o unitats d’obra que estan 
definides i quantificades en valor unitari en el projecte, però de les quals ha estat 
necessari incrementar l’amidament per poder ser executades en la seva totalitat, 
sigui per volum d’obra o a criteri i decisió de la Direcció Facultativa. 
 
També correspon a aquest concepte aquelles partides o unitats d’obra que no 
s’han executat per canvis, millores introduïdes a l’obra i al projecte modificat, així 
com a partides o unitats d’obra executades en la seva totalitat i el seu amidament 
ha estat menor a l’inicialment previst. 
 
El balanç d’amidament correspon a les partides o unitats d’obra executades en 
data del present informe.  
 
En dates 24 d’abril de 2019 i 20 de novembre de 2019  el ple municipal aprovà 
sengles ampliacions del termini d’execució de les obres que, en el seu conjunt 
s’estenien  fins al 31 de gener de 2020. 
 
En data 18 de desembre de 2019 el ple municipal va acordar de la 3ª modificació 
contractual del contracte d’obres. Import de les modificacions acumulades 
31,74%, import total contracte 7.780.376,10 euros.  
 
Aquesta tercera modificació es fonamentà, segons informe tècnic de data 12 de 
desembre de 2019 en diverses circumstàncies i indiquen que en el marc de les 
obres de construcció del Complex Sociocultural Esportiu CAN VIDALET ha estat 
necessari ordenar per part de la Direcció Facultativa, un seguit d’actuacions no 
previstes en el projecte aprovat que ha comportat la redacció d’un projecte 
modificat en el qual s’han incorporat la descripció de les unitats d’obres no 
previstes en el projecte adjudicat, i que a criteri de la Direcció Facultativa han 
motivat la redacció del Projecte Modificat. 
 
En aquest document tècnic de Projecte Modificat es motiven i justifiquen les 
modificacions que han suposat la introducció d’unitats d’obra no previstes en el 
projecte. Aquestes es limiten a introduir les variacions estrictament 
indispensables per respondre a la causa objectiva que les ha fet necessàries, i, 
que en termes generals, han estat les següents: 
 
1. Incorporació/substitució de noves unitats amb l’objecte de complimentar els 
requeriments de bombers per motiu de seguretat, en relació amb els recorreguts 
d’evacuació i sectors d’incendi. 
2. Incorporació/substitució de noves unitats per garantir la coherència 
constructiva i la seguretat estructural. 
3. Incorporació/substitució puntual de noves partides a proposta del futur òrgan 
gestor amb l’objecte de millorar la gestió i la conducció de l’equipament. 
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4. Incorporació/substitució de noves partides a proposta de la DF, amb l’objecte 
de millorar la gestió i la conducció de l’equipament, així com les tasques de 
manteniment. 
5. Incorporació/modificació de partides degut a errors o omissions en la redacció 
del projecte o de les especificacions tècniques degut bàsicament als 
reajustaments en el replanteig de l’obra. 
 
En data 20 de juny de 2020 es va procedir a la signatura de l’acta de recepció de 
les obres. 
 
L’obra s’ha executat en la seva totalitat i, segons es desprèn de la documentació 
obrant a l’expedient administratiu, cap de les modificacions aprovades va 
comportar variació en els preus unitaris de les unitats d’obra contemplades al 
Projecte constructiu aprovat en data 19 de juliol de 2017 i sobre el que es va 
concretar l’oferta econòmica efectuada per cadascuna de les empreses 
licitadores; preus unitaris que es van mantenir sense variacions malgrat les 
diferents modificacions aprovades tant del Projecte constructiu, com del 
contracte formalitzat.  
 
 
Fonaments de Dret 
 
Primer.- Resulten d’aplicació al cas: 
 

- Els articles 152 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
(TRLCSP-2011) 

- Els articles 47, 106, 110 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- L’article 39 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014. 

 
Segon.- L’article 152 de del Text refós de la Llei de contractes (TRLCSP-2011) 
en relació amb les ofertes amb valors  anormals o desproporcionats, estableix el 
següent: 
 
“1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la 
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o 
anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos 
que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas 
válidas que se hayan presentado. 
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2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de 
valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función 
de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 
Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base 
para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan 
apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales. 
 
3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya 
presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones 
de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención 
de una ayuda de Estado. 
 
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 
 
Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda 
de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél 
no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las 
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de 
contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la 
Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un 
contrato sujeto a regulación armonizada. 
 
4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la 
adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de 
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en 
el apartado 1 del artículo anterior”. 
 
De la lectura d’aquest article i, en concret del seu punt tercer, és desprèn que la 
finalitat de l’audiència que s’atorga a l’empresa licitadora té per finalitat que 
aquesta justifiqui la valoració continguda en la seva oferta i precisi les condicions 



 
 
 
 
 

 
 pàg 12
   
 
 
 

de la mateixa. La llei indica seguidament algunes de les circumstàncies que 
podrien ser justificatives d’aquesta oferta, sense que sigui necessari que la 
justificació es fonamenti en totes i cadascuna de les circumstàncies enumerades 
per la llei, ni que la justificació hagi de ser exhaustiva de tots els components de 
l’oferta, ni que la justificació no es pugui fomentar en circumstàncies diferents 
que les detallades a la llei.  
 
El que pretén la llei és que l’empresa licitadora ofereixi a l’òrgan de contractació 
arguments que permetin explicar la viabilitat i la serietat de l’oferta. 
 
És oportú afegir que la Directiva sobre contractació pública (Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer), en el seu article 69.3, indica  que  “El poder 
adjudicador avaluarà la informació proporcionada consultant al licitador. Només 
podrà rebutjar l’oferta en cas que els documents aportats no expliquen 
satisfactòriament el baix nivell dels preus o costes proposats...”. 
 
En aquest sentit s’han pronunciat diferents resolucions del Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals (TACRC), entre d’altres en les següents 
resolucions: 
 

- Resolució núm. 149/2016, de 19 de febrer en la que se exposa que: 
 
“El procedimiento contradictorio para la justificación de las ofertas en baja 
anormal o desproporcionada debe estar dirigido exclusivamente a despejar las 
posibles dudas sobre la viabilidad de la oferta, sin que sea necesario que por 
parte del licitador se proceda al desglose de la oferta económica, ni a una 
acreditación exhaustiva de los distintos componentes de la misma. Sino que 
basta con que ofrezca al órgano de contratación argumentos que permitan 
explicar la viabilidad y seriedad de la oferta”. 
 

- Resolució  núm. 517/2016, que diu: 
 
“No se trata de justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada. Sino de 
proveer de argumentos que permitan al órgano de contratación llegar a la 
convicción de que se puede llevar a cabo (Resoluciones núm. 26912015, de 
22 de mayo, núm.  46512015, de 23 de marzo de 2015, núm. 29012016, de 22 
de abril de 2016, núm. 42512016, de 10 de junio de 2016, entre otras”.  
 

- Resolució núm. 379/2014 que indica:  
 
“Las normas sobre temeridad no imponen de manera absoluta la necesidad 
de valorar la congruencia económica de la oferta en sí misma, sino si es 
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viable que la empresa licitadora la ejecute. En este punto cobran especial 
importancia las condiciones de la propia empresa licitadora”. 
 
En aquest context normatiu i de doctrina del TACRC cal emmarcar l’actuació 
desenvolupada en el cas que ens ocupa per valorar si l’oferta potencialment 
desproporcionada era de viable execució.  
 
Amb aquesta finalitat els serveis tècnics van considerar oportú que, dintre del 
marc establert al transcrit article 152.3 del TRLCSP, l’empresa licitadora aportés 
un conjunt de justificacions que es van considerar adequades als efectes de 
comprovar la viabilitat i la serietat de l’oferta, sense perdre de vista que en relació 
amb alguna o algunes de les circumstàncies ressenyades a la llei, les empreses 
licitadores no podien aportar majors ni diferents previsions i/o precisions que les 
establertes al Projecte d’obres a realitzar i plecs de condicions establerts, ja que 
les empreses licitadores no estaven habilitades per a “adoptar solucions 
tècniques” ni “prestacions” diferents de les previstes al Projecte d’obres i plec de 
condicions establerts; raó per la qual, el requeriment efectuat a l’empresa se 
centra en l’acreditació de les condicions de la pròpia empresa licitadora, del 
personal facultatiu que l’empresa havia d’adscriure a l’execució de l’obra, en cas 
de resultar adjudicatària, i el que és molt important, el contrast del preus que 
hauria de suportar l’empresa licitadora respecte de les partides a realitzar 
mitjançant empresa subcontractada, contrast molt rellevant als efectes de valorar 
si la baixa efectuada s’havia realitzat sobre una base sòlida o no. 
 
De fet les justificacions requerides resulten totes elles congruents amb el que 
determina l’article 69,3, anteriorment transcrit, de la Directiva sobre contractació 
pública (Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer), atès que el que estaven 
orientades a explicar el baix nivell de preus proposats, així com la capacitat i 
condicions de l’empresa per a la realització efectiva de les obres, (vegeu 
referència anterior a la Resolució núm. 379/2014); i així va quedar acreditada, 
entre d’altres coses: 
 

- Una solvència tècnica, mitjançant l’oportuna certificació, una classificació del 
contractista superior a l’exigida als plecs de condicions.  

- La disponibilitat de personal propi d’ofici destinat a l’execució de l’obra, així 
com el tipus de contracte de cadascú, i la seva justificació de forma fefaent. 

- La disponibilitat d’equip tècnic de la contractista per a aquesta obra, en les 
funcions de delegat d’obra, cap d’obra i encarregat d’obra, amb el llistat 
d’obres similars en les que han intervingut. 

- I, especialment, la coherència dels preus oferts en els casos de les partides 
que es preveien executar a càrrec d’una empresa subcontractada, evidenciant 
que els pressupostos d’aquests industrials coincideixen amb els dels preus 
unitaris de l’oferta presentada per CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA. 
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En conseqüència, aportada per l’empresa la documentació sol·licitada, que 
consta degudament incorporada a l’expedient, els serveis tècnics, que com 
reconeix la Resolució 137/2019, de 30 d’abril,  del Tribunal Administratiu de 
Recursos Contractuals de la Junta de Andalusia, recaiguda en el recurs 
419/2018, es troben investits del principi de discrecionalitat tècnica, van informar 
de forma escarida, però clara i concisa, que l’empresa licitadora va donar 
compliment al requeriment efectuat i va justificar de forma suficient que podia 
executar les obres objecte de licitació.  
 
A la vista de les actuacions realitzades i de l’informe tècnic emès pels serveis 
tècnics municipals, l’òrgan de contractació va procedir a la continuació de 
l’expedient i a l’adjudicació del contracte a l’empresa CONSTRUCTORA SAN 
JOSÉ SA. 
 
L’acord d’adjudicació adoptat en data 22 de desembre de 2017 és avui ferm i 
consentit, sense que s’hagi formulat cap recurs en via administrativa o contenciós 
administrativa per part de cap persona interessada, entre les que es trobarien, 
com és obvi, la resta d’empreses licitadores. 
 
De tot el que s’ha indicat es desprèn que les actuacions realitzades per a la 
determinació de viabilitat de l’oferta efectuada per l’empresa CONSTRUCTORA 
SAN JOSÉ SA., s’ajusten al procediment establert per l’article 152.3 del TRLCSP 
i no han incorregut en cap vici que pugui comportar la seva nul·litat radical, ni 
tampoc la seva anul·labilitat.  
 
És a dir, els serveis tècnics municipals han aplicat els criteris que configuren de 
forma apriorística la potencial anormalitat o desproporció de l’oferta (de fet de 
dues de les ofertes), s’ha procedit a donar audiència, de forma successiva, a les 
empreses licitadores afectades, ha estat requerida la documentació i justificació 
que, a criteri dels serveis tècnics municipals, resultava rellevant per valorar la 
viabilitat de l’execució de les obres objecte de contracte i, a la vista de la 
documentació aportada per la segona empresa requerida (per renúncia de la que 
havia ofert una major baixa i havia estat la primera requerida) i, especialment, a 
la vista de l’informe tècnic corresponent, ha estat  considerada viable l’oferta 
efectuada i es va procedir a l’adjudicació del contracte. 
 
Totes les actuacions descrites i que consten degudament documentades a 
l’expedient administratiu posen de relleu l’existència de procediment adreçat a 
valorar la viabilitat i serietat de l’oferta, i per tant, ajustat al procediment establert. 
 
És més, a data d’avui resulta evident que l’oferta presentada per l’empresa 
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA. era de viable execució, en els termes de la 
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seva oferta. I així, l’empresa adjudicatària ha executat l’obra, i especialment les 
unitats d’obra contemplades en el Projecte inicial, en els seus justos termes, pels 
preus unitaris establerts en la seva oferta, sense que s’hagi demanat per 
l’empresa, ni aprovat per part de l’Ajuntament, cap actualització o modificació 
d’aquests preus unitaris. I no només això, les modificacions del Projecte 
inicialment objecte del contracte, no han estat motivades per petició de l’empresa 
adjudicatària o amb la intenció de minorar les seves obligacions, sinó que han 
estat motivades per  necessitats posades de relleu per la direcció facultativa de 
les obres i els serveis tècnics municipals, sempre amb la finalitat d’una millor 
qualitat i eficiència constructiva respecte a la inicialment projectada.  
 
En definitiva, les modificacions operades no estan vinculades amb l’existència o 
no d’una important baixa en el preu de licitació, sinó amb causes diferents i 
exògenes a l’oferta efectuada per l’empresa que va resultar finalment 
adjudicatària, o per qualsevol altra empresa. És a dir, en cas d’haver estat 
rebutjada l’oferta per ser considerada desproporcionada i haver estat  adjudicada 
a qualsevol de les altres empreses licitadores, totes elles amb menor percentatge 
de baixa, les necessitats municipals i/o les deficiències del projecte haguessin 
hagut de ser igualment esmenades i cobertes, amb la corresponent modificació 
del projecte i del contracte, i això sí, l’Ajuntament hagués hagut de pagar un 
major preu, en la mesura que cada unitat d’obra hauria tingut en cost superior al 
de l’oferta de l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA.   
 
Per tant, no és que s’hagi construït el projectat inicialment per un preu superior, 
sinó que s’ha construït un equipament millorat sobre la base, els criteris i les 
necessitats municipals, segurament allunyades de les necessitats de l’empresa 
constructora que les ha hagut de fer mantenint els preus unitaris, baixa inclosa,  
relatius a aquelles unitats d’obra contemplades en la seva oferta, per mor que 
per raó de les diferents modificacions aprovades s’hagués incrementat el seu 
volum total; i també ha hagut d’assumir els nous preus unitaris (els derivats de 
les modificacions) aplicant la mateixa baixa que constava en la seva oferta inicial.  
 
Si l’oferta econòmica no hagués estat viable o seriosa des del principi, difícilment 
ho hagués suportat; però avui les obres estan concloses i han estat rebudes per 
l’Ajuntament. 
 
En aquests moments no hi pot haver dubte que l’empresa adjudicatària va 
realitzar una oferta seriosa, que tenia capacitat per fer les obres i per mantenir 
els preus incorporats en la seva oferta i que, en definitiva, la documentació 
requerida pels tècnics municipals i la posterior valoració realitzada de la 
documentació aportada per l’empresa licitadora era adequada i suficient als 
efectes requerits per  la norma.  
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Tercer.- Com s’ha fet constar a l’apartat anterior, l’actuació municipal no incorre,  
a l’entendre del funcionari que subscriu, en cap vici de nul·litat radical; no obstant, 
resulta adequat afegir el següent: 
 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, regula al seu article 47 els supòsits en què els actes 
administratius incorren en nul·litat; i en els articles 106 i següents regula la revisió 
dels actes administratius en via administrativa.  Per la seva banda, l’article 39 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic estableix les 
causes de nul·litat de ple dret en què poden incórrer els actes administratius 
recaiguts en l’àmbit objecte d’aquesta Llei.  
 
L’article 47 de la LPACAP estableix els supòsits en què els actes administratius 
són nuls de ple dret i aquests són els següent: 
 
“1. Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els casos 
següents: 
a) Els que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d’empara constitucional. 
b) Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o 
del territori. 
c) Els que tinguin un contingut impossible. 
d) Els que siguin constitutius d’infracció penal o es dictin com a conseqüència 
d’aquesta. 
e) Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 
establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació 
de la voluntat dels òrgans col·legiats. 
f) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals 
s’adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per 
adquirir-los. 
g) Qualsevol altre que s’estableixi expressament en una disposició amb rang de 
llei.”. 
 
L’article 39 de la LCSP estableix les causes de nul·litat de dret administratiu, en 
l’àmbit contractual i que són les següents: 
“ 1. Són causes de nul·litat de dret administratiu les que indica l’article 47 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
2. Són igualment nuls de ple dret els contractes subscrits per poders 
adjudicadors en els quals concorri alguna de les causes següents: 
a) La falta de capacitat d’obrar o de solvència econòmica, financera, tècnica o 
professional; o la falta d’habilitació empresarial o professional quan sigui exigible 
per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte; 
o la falta de classificació, quan aquesta sigui procedent, degudament acreditada, 
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de l’adjudicatari; o el fet que aquest estigui incurs en alguna de les prohibicions 
per contractar que assenyala l’article 71. 
b) La carència o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el que estableixen la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, o les normes 
pressupostàries de la resta d’administracions públiques subjectes a aquesta Llei, 
llevat dels supòsits d’emergència. 
c) La falta de publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant allotjat 
en la Plataforma de Contractació del Sector Públic o en els serveis d’informació 
similars de les comunitats autònomes, en el «Diari Oficial de la Unió Europea» o 
en el mitjà de publicitat en què sigui preceptiu, de conformitat amb l’article 135. 
d) La inobservança per l’òrgan de contractació del termini per formalitzar el 
contracte sempre que concorrin els dos requisits següents: 
1r Que per aquesta causa el licitador s’hagi vist privat de la possibilitat 
d’interposar un recurs contra algun dels actes del procediment d’adjudicació i, 
2n Que, a més, concorri alguna infracció dels preceptes que regulen el 
procediment d’adjudicació dels contractes que li hagi impedit obtenir-la. 
e) Haver portat a efecte la formalització del contracte, en els casos en què s’hagi 
interposat el recurs especial en matèria de contractació a què es refereixen els 
articles 44 i següents, sense respectar la suspensió automàtica de l’acte 
recorregut en els casos en què sigui procedent, o la mesura cautelar de 
suspensió acordada per l’òrgan competent per conèixer del recurs especial en 
matèria de contractació que s’hagi interposat. 
f) L’incompliment de les normes establertes per a l’adjudicació dels contractes 
basats en un acord marc formalitzat amb diversos empresaris o dels contractes 
específics basats en un sistema dinàmic d’adquisició en el qual estiguin admesos 
diversos empresaris, sempre que aquest incompliment hagi determinat 
l’adjudicació del contracte de què es tracti a un altre licitador. 
g) L’incompliment greu de normes de dret de la Unió Europea en matèria de 
contractació pública que comporti que el contracte no s’hauria hagut d’adjudicar 
al contractista, declarat pel TJUE en un procediment d’acord amb l’article 260 del 
Tractat de funcionament de la Unió Europea.” 
 
En el cas que ens ocupa, l’acord d’adjudicació del contracte de les obres del CSE 
Can Vidalet a l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE SA., sembla evident que 
aquest acte: 
 
• No lesiona  els drets i les llibertats susceptibles d’empara constitucional. 
• Ha estat dictat per un òrgan competent, per raó de la delegació expressa 

efectuada pel Ple de l’Ajuntament. 
• Té un contingut clarament possible. 
• No cap element que permeti pensar que és constitutiu d’infracció penal o 

s’hagi dictat com a conseqüència d’aquesta. 



 
 
 
 
 

 
 pàg 18
   
 
 
 

• No es tracta d’un acte que hagi atribuït facultats o drets quan no es tinguin els 
requisits essencials per adquirir-los. 

• S’ha dictat seguint les normes que contenen les regles essencials per a la 
formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. 

• I, finalment, no ha estat dictat prescindint totalment i absolutament del 
procediment legalment establert.  

 
I també sembla evident, a la vista de l’expedient administratiu, que:  
 
• No existeix una falta de capacitat d’obrar o de solvència econòmica, financera, 

tècnica o professional; o una falta d’habilitació empresarial o professional 
exigida per a la realització de l’objecte del contracte; ni una falta de 
classificació.  

• No concorre cap de les prohibicions per contractar que assenyala l’article 71 
de la LCSP. 

• No existeix carència o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el que 
estableixen la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, o les 
normes pressupostàries de la resta d’administracions públiques subjectes a 
aquesta Llei, llevat dels supòsits d’emergència. 

• No existeix falta de publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant 
allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic o en els serveis 
d’informació similars de les comunitats autònomes, en el «Diari Oficial de la 
Unió Europea» o en el mitjà de publicitat en què sigui preceptiu, de conformitat 
amb l’article 135. 

• No existeix inobservança per l’òrgan de contractació del termini per formalitzar 
el contracte. 

• No concorre el fet d’haver portat a efecte la formalització del contracte, en els 
casos en què s’hagi interposat el recurs especial en matèria de contractació a 
què es refereixen els articles 44 i següents, sense respectar la suspensió 
automàtica de l’acte recorregut en els casos en què sigui procedent, o la 
mesura cautelar de suspensió acordada per l’òrgan competent per conèixer 
del recurs especial en matèria de contractació que s’hagi interposat. 

• No existeix incompliment de les normes establertes per a l’adjudicació dels 
contractes basats en un acord marc formalitzat amb diversos empresaris o 
dels contractes específics basats en un sistema dinàmic d’adquisició en el 
qual estiguin admesos diversos empresaris, sempre que aquest incompliment 
hagi determinat l’adjudicació del contracte de què es tracti a un altre licitador. 

• No concorre cap incompliment greu de normes de dret de la Unió Europea en 
matèria de contractació pública que comporti que el contracte no s’hauria 
hagut d’adjudicar al contractista, declarat pel TJUE en un procediment d’acord 
amb l’article 260 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.” 
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Es oportú fer una especial consideració de l’últim dels supòsits de nul·litat de ple 
dret de l’article 47 de la LPACAP ja transcrit, als efectes de posar de relleu que 
la concurrència d’aquest supòsit, en el cas que ens ocupa, exigiria que una 
vegada formulades una o més ofertes susceptibles de ser anormalment baixes 
o desproporcionades, l’administració actuant no hagués fet cap procediment per 
comprovar la viabilitat de la seva execució, hagués utilitzat un procediment 
totalment i absolutament diferent de l’establert a la norma, ja que com ha declarat 
de forma reiterada la jurisprudència, la concurrència del supòsit de nul·litat 
radical de l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (abans de l’article de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú) requereix que s’hagi prescindit 
“total i absolutament” del procediment legalment establert, doncs no és suficient 
que s’infringeixi algun del tràmits (inclús essencials) del procediment, atès que la 
llei reblà la necessitat que s’hagi prescindit totalment o d’una forma determinant 
del procediment fixat per la llei, exigència que es raonable per la transcendència 
que comporta per a la seguretat jurídica la invalidesa radical de l’acte 
administratiu. Per totes les sentències del Tribunal Suprem de dates 4 d’octubre 
de 1986 i 13 de octubre de 1988. 
 
Però no és aquest el cas, l’Ajuntament ha realitzat exactament el procediment 
establert per la norma, tal i com s’ha descrit detalladament en el punt Segon 
d’aquest informe, essent cosa diferent que es comparteixi, o no, la suficiència de 
la documentació requerida, a criteri dels serveis tècnics municipals, a les 
empreses amb ofertes susceptibles de ser anormalment baixes o 
desproporcionades; però en cap cas s’ha prescindit totalment i absolutament del 
procediment legalment establert, ans al contrari s’ha seguit el procediment 
establert i s’han seguit els criteris doctrinal del TACRC. 
 
Aquesta manca de concurrència d’un vici dels que comporten la nul·litat radical 
és clara i evident, resultant del propi expedient administratiu, per la qual cosa, 
existeix una manifesta manca de fonament en la sol·licitud d’inici d’expedient de 
revisió d’ofici interessada. 
 
Quart.- En els apartats anteriors ja s’ha fonamentat les raons per les quals no 
concorre, en el cas que ens ocupa, cap vici de nul·litat de ple dret dels recollits a 
l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i que l’al·legació de la concurrència 
del supòsit de l’apartat 47.1.e), està manifestament mancat de fonament. 
 
No obstant, i pel negat cas que es considerés que existeixen motius per exercir 
les facultats municipals en matèria de revisió dels actes administratius, cal 
ressaltar el contingut de l’article 110. “Límits de la revisió” de la pròpia LPACAP. 
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En concret, aquest article, incardinat al Títol V De la revisió dels actes en via 
administrativa, Capítol I Revisió de ofici de la citada Llei estableix que: “Les 
facultats de revisió que estableix aquest capítol no es poden exercir quan, per 
prescripció d’accions, pel temps transcorregut o per altres circumstàncies, el seu 
exercici sigui contrari a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.”. 
 
Coincideix la doctrina i també la jurisprudència, tant en referència amb aquest 
article, com en referència al mateix precepte de la Llei 30/1992 (antic art. 106) 
en destacar la seva importància com a precepte que conté una sèrie de principis 
moduladors de la revisió d’actes administratius i una ratificació del caràcter 
restrictiu amb que aquest exercici s’ha de contemplar. Es tracta d’una modulació 
dels efectes de la nul·litat com a conseqüència de la concurrència d’altres 
principis jurídics d’obligada observança, com són els de seguretat jurídica, 
proporcionalitat, equitat, bona fe i protecció de la confiança en l’aparença de 
l’actuació administrativa, entre d’altres. 
 
El Tribunal Suprem en nombroses sentències, serveixin d’exemple les 
Sentències de 23 d’octubre de 2000 i de 29 de novembre de 2005, assenyala  
que la seguretat jurídica exigeix que es entenguin les situacions que han creat 
drets a favor de subjectes determinats, subjectes que confien en la continuïtat de 
les relacions jurídiques sorgides d’actes ferms de l’Administració, que no van ser 
impugnats en temps i forma, raó per la que havia raó per a considerar-los 
definitius i actuar en conseqüència. 
 
Això no vol dir que l’acció de nul·litat no pugui exercitar-se contra els actes ferms 
de l’Administració, sinó que el seu exercici és improcedent quan amb això es 
vulneren les necessitats derivades de l’aplicació del principi de seguretat jurídica, 
principi que està indissolublement lligat al respecte als drets dels particulars, 
expressament mencionats per l’article 110 de la Llei 39/2015, com a límit a 
l’exercici de la potestat revisora de l’Administració establerta en aquest text legal. 
 
Ja en la Sentència de 24 d’abril de 1993 (aleshores en relació amb l’article 106 
de la Llei 30/1992), el Alt Tribunal declarava que els límits de la revisió son una 
contrapartida necessària a la imprescriptibilitat de l’acció de revisió d’ofici perquè  
la diferencia real amb la via dels recursos ordinaris és que no compte només 
l’interès de qui acciona i el pur valor de la legalitat del acte impugnat, sinó altres 
elements a ponderar per l’Administració, pels límits imperatius del (en aquell 
moment) art. 106  de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
Tal i com va advertir el Tribunal Suprem en la seva Sentència de 17 de gener  de 
2006 [i de 13 i  27 de març de 2012], “la revisión de los actos administrativos 
firmes se sitúa entre dos exigencias contrapuestas: el principio de legalidad, que 
postula la posibilidad de revocar actos cuando se constata su ilegalidad, y el 
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principio de seguridad jurídica, que trata de garantizar que una determinada 
situación jurídica que se presenta como consolidada no pueda ser alterada en el 
futuro. El problema que se presenta en estos supuestos es satisfacer dos 
intereses que son difícilmente conciliables y la solución no puede ser otra que 
entender que dichos fines no tienen un valor absoluto. La única manera de 
compatibilizar estos derechos es arbitrar un sistema en el que se permita el 
ejercicio de ambos. De ahí que en la búsqueda del deseable equilibrio el 
ordenamiento jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en concretos 
supuestos en que la legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y 
observancia de determinadas garantías procedimentales en salvaguardia de la 
seguridad jurídica, y todo ello limitando en el tiempo el plazo para ejercer la 
acción, cuando los actos han creado derechos a favor de terceros”. 
 
En similar sentit es pronuncia la Sentència del Tribunal Suprem de 15 d’octubre 
de 2012. Aquesta sentència, que recull la doctrina del Tribunal sobre aquesta 
qüestió, assenyala que “la posibilidad de solicitar la revisión de un acto nulo por 
la extraordinaria vía del artículo 102.1, no puede constituir una excusa para abrir 
ese nuevo período que posibilite el ejercicio de la acción del recurso 
administrativo o judicial de impugnación del mismo, ya caducada, cuando el 
administrado ha tenido sobrada oportunidad de intentarlo en el momento 
oportuno. Y precisamente a esta circunstancia se refiere el artículo 106 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo Común cuando condiciona el ejercicio de la 
acción de revisión del artículo 102 -aun en los casos de nulidad radical del 
artículo 62.1- a que no resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de 
los particulares u otras circunstancias similares".  
 
Això porta al Tribunal Suprem a considerar que “quien ha tenido sobradas 
oportunidades de ejercitar las acciones nulidad o anulabilidad oportunas al 
amparo de los artículos 62 y 63 de la Ley [30/1992], pese a lo cual ha dejado 
precluir los plazos legales para efectuarlo, no puede ejercitar tardíamente su 
pretensión de anulación por la vía del recurso de revisión del artículo 102.1, y el 
intentar hacerlo así contraviene sin duda alguna la buena fe que ha de presidir 
el desarrollo de las relaciones jurídicas y la finalidad perseguida por el 
ordenamiento al establecer un sistema de recursos ordinarios sometidos a 
plazos taxativamente exigibles para postular tal anulación”. 
 
En definitiva, es pot concloure que l’article 106 (actual 110) opera com un límit a 
la facultat de l’Administració per recórrer a aquesta via excepcional en aquells 
supòsits en què el seu ús vulneraria els principis d’equitat i bona fe, els drets dels 
particulars o les lleis. Es tracta, en definitiva, d’una previsió que tendeix a 
moderar la rigidesa de la declaració de nul·litat de ple dret i que ve a garantir, 
davant la possibilitat que en qualsevol moment es declari la nul·litat, un element 
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essencial per les relacions entre l’Administració i els administrats, que és la 
seguretat jurídica. 
 
Finalment resulta oportú fer referència a la recent sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, (Sala del Contenciós Administratiu, 
Secció 2ª) Sentencia núm. 775/2021 de 27 octubre  
 
“(…) Consideran desproporcionada la nulidad de la oferta de empleo público y 
de las bases acordada siete años después de su aprobación afectando a la 
buena fe y derechos adquiridos de terceros y debiendo en su caso, la sentencia 
apelada, estimar parcialmente el recurso dejando sin efecto la nulidad de los 
actos posteriores de ejecución. 
 
Ciertamente, la sentencia apelada no realiza pronunciamiento alguno sobre el 
art. 110 de la Ley 39/2015 invocado por los apelantes y precepto en el que se 
establecen los límites de la revisión de oficio, esto es, Las facultades de revisión 
establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción 
de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio 
resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a 
las leyes. 
 
El artículo trascrito contempla dos motivos concretos que pueden impedir la 
revisión de oficio - prescripción de acciones, o por el tiempo transcurrido y 
emplea también el concepto abierto y genérico de " otras circunstancias ", de 
modo que cuando en el ejercicio de la revisión de oficio concurran y sean o 
resulten, esas otras circunstancias, contrarias a la equidad, a la buena fe, al 
derecho de los particulares o a las leyes ", se pueden establecer límites. 
 
Por ello afirmamos que, si el artículo 110 de la LRJPAC permite lo más, -no 
admitir la revisión-, lógicamente también permite lo menos; es decir, establecer 
límites a la misma cuando ésta pueda afectar de modo intenso a los derechos 
de terceros, concretamente respecto de los ya aprobados o bien partícipes en 
ulteriores concursos. 
 
A partir de la STC 111/2003, los órganos jurisdiccionales han ido consolidando 
una doctrina que ha propiciado la tutela de los terceros de buena fe en los 
procesos selectivos sobre la base de tres anclajes normativos: 
 
1.- Los límites materiales para la revisión de oficio contenidos en el actual art. 
110 de la Ley 39/2015. 
2.- La seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima proclamadas en el art. 
3.e) de la Ley 40/2015 (STS 4 de mayo 2016). 
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3.- El principio de proporcionalidad reconocido en el art. 4.1 del texto legal 
últimamente citado que es "especialmente aplicable cuando se trata de excluir a 
quien ha superado ya el proceso selectivo " (STS 17 de diciembre de 2014). 
 
Trasladados los anteriores razonamientos al presente recurso es palmario que 
los apelantes actúan de buena fe pues se presentaron a la convocatoria del 
proceso selectivo en 2010 siendo aprobados, y obteniendo plaza de funcionario 
de carrera. 
 
No obstante no llegaron a tomar posesión en dicha plaza con motivo de la 
reclamación presentada por otro aspirante, reclamación que fue estimada por el 
Ayuntamiento y posteriormente anulada mediante Sentencia del Juzgado de lo 
contencioso administrativo de 2016 en la que se declaró, como situación jurídica 
individualizada el derecho de los recurrentes a que una vez inscritos y superados 
los cursos de IVASPE sean nombrados funcionarios de carrera, con 
reconocimiento de la antigüedad en la misma fecha en la que tomó posesión el 
primer aspirante que aprobó por turno libre. Y siendo siete años después cuando 
se inicia el procedimiento de revisión de oficio. 
 
Pues bien apreciando el tiempo transcurrido, más de siete años desde la 
convocatoria hasta el inicio del procedimiento de revisión de oficio, demora que 
no ha sido en ningún caso valorada por la administración y atendiendo a la buena 
fe de los apelantes que participaron en la convocatoria y aprobaron la misma con 
independencia de que el número de plazas convocadas se ajustara, o no, a los 
límites normativos y presupuestarios, cuestión ésta absolutamente ajena a los 
recurrentes, considera esta Sala que los perjuicios que se les ocasiona, basados 
en la tardanza en tramitar la revisión de oficio, sí que revisten entidad y deben 
tener una importante consideración, sin que pueda prevalecer la invocada 
nulidad de pleno derecho de la convocatoria atendidos los límites que el art. 110 
precitado establece a la revisión de oficio. 
 
Ello debe conducir a estimar el recurso de apelación interpuesto, revocando la 
sentencia desestimatoria de la instancia y, en su lugar, con estimación del 
recurso interpuesto en la instancia anular las resoluciones impugnadas dejando 
sin efecto las mismas por no ser conformes a derecho.” (…). 
 
En el cas que ens ocupa, ja hem argumentat que no existeix cap infracció de 
l’article 47.1 de l a Llei 39/2015; però si s’hagués donat aquesta infracció, tampoc 
s’hauria d’iniciar la revisió de l’acte administratiu, atès que: 
 

- El temps transcorregut és tal que l’acte administratiu tatxat de nul radical 
va culminar en un contracte que actualment ja no està vigent, per haver 
conclòs el seu termini de vigència, incloses les prorrogues aprovades per 
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l’Ajuntament, i les obres objecte del contracte que han estat rebudes per 
l’Ajuntament.  

 
De fet ja no estava vigent ni en el moment en què ha estat instat l’exercici de 
l’acció de revisió de l’acte administratiu, ni tan poc en el moment en que va ser 
posat de manifest el teòric vici de nul·litat, en sessió plenària de data 19 de maig 
de 2021, ja que les obres varen ser rebudes per l’Ajuntament en data 20 de juny 
de 2020. 
 

- L’exercici de l’acció de revisió d’ofici en aquests moments aniria en contra 
de la seguretat jurídica, la bona fe i la confiança legítima, en la mesura 
que l’acte administratiu ha estès els seus plens efectes, no només en 
relació amb l’Administració, sinó en relació amb l’empresa contractista 
que ha realitzat l’objecte del contracte fins a la conclusió de la vigència del 
contracte i la conclusió de les obres, respectant en tot moment la seva 
oferta.  

 
En efecte, la potencial declaració de nul·litat radical obriria un conjunt 
d’interrogants i incerteses sobre els seus efectes, però atès que les obres estant 
concloses el que resulta evident és que l’Ajuntament hauria de satisfer el seu 
import, ja que el contrari generaria un evident enriquiment injust de l’Ajuntament 
a càrrec de l’empresa contractista que aquesta no tindria l’obligació de suportar, 
amb el correlatiu deure d’indemnització per part de l’Ajuntament.  
 
Aquest escenari afecta clarament a la seguretat jurídica que s’espera de la 
relació contractual entre l’administració i els administrats, és contrari a la bona fe 
contractual i afecta de forma evident als drets dels particulars, en part 
representats per l’empresa adjudicatària; però que n’estén els seus efectes a la 
resta de particulars, en la mesura en què afecta la confiança i credibilitat en la 
institució municipal. 
 

- Així mateix, en el moment actual, l’acció de revisió d’ofici resultaria 
contraria al principi de proporcionalitat reconegut per l’article 4.1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, en la mesura que la reacció de l’administració no 
aconseguiria cap dels efectes que, virtualment s’esperen d’aquest tipus 
d’acció.  

 
En particular, no aconseguiria ni la desaparició, ni el cessament dels efectes de 
l’acte administratiu, atès que les obres objecte del contracte ja estant executades 
conforme el projecte aprovat i les seves modificacions, i rebudes per 
l’Ajuntament, i que òbviament no seran objecte de demolició; el contracte està 
conclòs; i les qüestions derivades de la liquidació i /o altres discrepàncies entre 
les parts del contracte i sorgides durant la seva vigència s’hauran de solvatar, 
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sigui en via administrativa i/o jurisdiccional, però en cap cas restarien resoltes 
amb la declaració de nul·litat radical de l’acte administratiu. L’únic que 
s’aconseguiria és afegir complexitat a la solució. 
 
Conclusions 
 
Així les coses, a la vista del contingut de la sol·licitud de nul·litat formulada, del 
que s’ha exposat i fonamentat fins al moment i a tenor del que s’estableix a 
l’article 106.3 de la LPACAP  que literalment diu: “(...) 3. El órgano competente 
para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite 
de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar 
Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad 
del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el 
supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 
sustancialmente iguales.(…)”; i a  la vista també del que determina l’article 110 
de la LPACAP, transcrit anteriorment,  
 
És procedent informar que concorren les circumstàncies per acordar la 
inadmissió a tràmit de la sol·licitud formulada pel regidor i portaveu del Grup 
municipal del Partit Popular, per estar manifestament mancada de fonament 
(art.106.3 LPACAP) i perquè, en el negat cas que es pogués considerar 
l’existència de vici de nul·litat radical, l’exercici de l’acció de revisió de l’acte 
administratiu resultaria contrària a les determinacions de l’article 110 de la 
LCAPAC).” 
 
Per la qual cosa, vist l’informe jurídic transcrit i prenent en consideració el que 
estableix l’article 106.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Acordar la no admissió a tràmit de la sol·licitud formulada pel senyor  
regidor i portaveu del Grup municipal Popular en la que instava la  declaració de 
nul·litat de ple dret d’actes administratius en relació amb el contracte d’execució 
material de l’obra del CSE de Can Vidalet, per considerar, a la vista del contingut 
de l’informe transcrit en la part expositiva d’aquesta resolució, que la sol·licitud 
formulada està manifestament mancada de fonament. 
 
Segon.- Notificar la present resolució al senyor regidor i portaveu del Grup 
municipal del Partit Popular. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, 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, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. 
Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir catorze vots. Vota en contra el regidor Sr. 
Marcos Sánchez Siles, és a dir un vot. S’hi abstenen els regidors Sr. Oriol Torras 
i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto i Sr. Roger 
Martínez Dias, és a dir quatre vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA 
(TUC). 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vista la Memòria justificativa de la Modificació de la Delimitació de la 
Trama Urbana Consolidada -TUC- al Municipi d’Esplugues de Llobregat, 
redactada pels Serveis tècnics municipals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.  
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable emès pel Director del Servei 
d’Urbanisme, que diu el següent: 
 
“1. Encàrrec. Antecedents. 
 
Per encàrrec de l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Esplugues es redacta, per 
part dels Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament el document Modificació 
de la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada -TUC- al Municipi d’Esplugues 
de Llobregat.  
 
És important assenyalar, com a antecedent important, en aquest cas, que la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità (MpPGM) a l’àmbit discontinu 
“Tres Molinos – Pla Parcial Gall”, aprovada definitivament per Resolució del 
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 27 
de març de 2017, va preveure la modificació de la trama urbana consolidada 
(TUC) d’Esplugues de Llobregat. En resolució de data 27 de novembre de 2017, 
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la Direcció General d’Urbanisme va aprovar la modificació de la trama urbana 
consolidada del municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
Aquesta MpPGM va ser anul·lada, però, per sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya núm. 4122 de 22 d’octubre de 2021, fet que comporta la 
necessitat de formular un nou document que doni compliment i/o esmeni els 
defectes de legalitat declarats per la sentència als efectes de dotar de cobertura 
legal tots els actes i instruments d’execució del planejament anul·lat. 
 
En allò que es refereix a la modificació de la TUC la sentència del TSJC va 
declarar la nul·litat de la MpPGM per considerar en essència que bona part dels 
sòls que s’incorporaven a la TUC no eren objecte d’una nova ordenació 
detallada, tal com exigeix l’article 8.3.a) del Decret Llei 1/2009 de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials de Catalunya. 
 
En atenció a aquest pronunciament de la sentència, es tramita, en expedient 
separat i independent, la present modificació de la Trama Urbana Consolidada - 
TUC amb els tràmits que preveu l’article 8.3.b), que remet a l’article 8.2 del Decret 
Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’Ordenació dels Equipaments Comercials de 
Catalunya (Decret Llei 1/2009). 
 
També s’incorpora un nou àmbit a la TUC provinent d’una modificació de 
planejament de l’any 2002. La Comissió d’urbanisme de Barcelona, en sessió de 
17 d’abril de 2002, va acordar l’aprovació definitiva del Pla especial per a la 
modificació d’ús i concreció de condicions edificatòries de l’illa formada pels 
carrers de Sant Salvador, Maragda, Verge de Guadalupe, i Mestre Joan 
Corrales, (DOGC de 24 de maig de 2002) que va transformar l’ús de sol industrial 
en terciari, i que admet els usos comercials en els baixos deis edificis d’oficines. 
 
2. Planejament vigent – Objecte del document. 
 
La delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del  municipi d’Esplugues 
de Llobregat es va aprovar definitivament el 19 d’octubre de 2010.  
 
En el període de temps transcorregut des de l’aprovació de la TUC fins avui, al 
municipi s’han tramitat figures de planejament urbanístic, algunes de les quals 
afecten als usos i activitats econòmiques que es poden desenvolupar i que han 
modificat sensiblement l’estructura urbana de la ciutat. Procedeix dones, la 
revisió i actualització de la vigent TUC, per tal d’adaptar-la a la nova planificació 
urbanística de la ciutat, d’acord amb el que es disposa al Decret Llei 1/2009. 
 
Aquest document que ara s’informa té per objecte ta definició de ta modificació 
de la trama urbana consolidada (TUC) que es proposa en el sector Finestrelles i 
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entorns i a l’illa delimitada pels carrers de Sant Salvador, Maragda, Verge de 
Guadalupe i Mestre Joan Corrales així com la justificació de la seva oportunitat. 
 
3. Àmbit – Descripció de la proposta: 
 
El document redactat proposa incorporar dos nous àmbits a la TUC:  
 
ÀMBIT FINESTRELLES  I ENTORN: 
 
Aquesta zona objecte de modificació de ta TUC compren un nou àmbit a 
incorporar de 113.136,50 m2 , que es troba en el sector Finestrelles i entorns i 
està delimitat: al nord, per l’Avinguda deis Traginers; a l’est, pels carrers Anguera 
i Sala, Joan Miró, Casal Sant Jordi, Joan de la Cierva i Finestrelles; al sud, per 
l’Avinguda d’Esplugues i l’Avinguda deis Països Catalans; i a l’oest, per 
l’Avinguda Jacint Esteva i Fontanet.  
 
El seu àmbit és el definit en el plànol 3.1 del document que ara s’informa. 
 
Dins l’àmbit hi ha l’illa definida pels carrers Joan de la Cierva, Casal Sant Jordi, 
Avinguda d’Ahrensburg i Avinguda Jacint Esteva i Fontanet, que ja pertany 
actualment a la TUC. 
 
ÀMBIT LA PLANA: 
 
Aquesta zona objecte de modificació de ta TUC compren un nou àmbit a 
incorporar de 8.465 m2, que es troba al sud del terme municipal; es tracta de l’illa 
delimitada pels carrers de Sant Salvador, Maragda, Verge de Guadalupe i Mestre 
Joan Corrales.  
 
El seu àmbit és el definit en el plànol 3.2 del document que ara s’informa. 
 
El document que s’ha redactat i que ara s’informa inclou una memòria justificativa 
en la que s’analitzen en detall totes i cadascuna de les illes que es proposa 
incloure en la nova delimitació de la TUC, acreditant que el conjunt de parcel·les 
s’inclouen en el supòsit de l’article 7.1 del Decret Llei 1/2009 per tractar-se d’un 
o diversos d’aquests supòsits: 
 

• Àrees residencials plurifamiliars que es troben en continuïtat als sistemes 
que vertebren el teixit residencial que ja configura actualment la TUC. 
 
• Àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o els sectors 
que fan referència les lletres a), b) i c) del mateix article, compreses dins de 
sòl urbà. 
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• Àrees residencials plurifamiliars no continues als  assentaments o els 
sectors que fan referència les lletres a), b) del mateix article compreses dins 
de sòl urbà on l’ús residencial és dominant i els usos comercials es troben 
inserits en els usos residencials, sempre i quan tinguin una densitat bruta 
superior a 40 habitatges/hectàrea. 

 
Els dos àmbits proposats compleixen, per tant,  amb els requisits establerts en 
l’article 7 del Decret Llei  1/2009 per incloure’ls en la Trama Urbana Consolidada. 
 
En el cas del sector Finestrelles i entorns, donada la seva situació en sol urbà i 
en tractar- se d’un àmbit on l’ús residencial és dominant i els usos comercials 
estan inserits amb els usos residencials, el fet d’estar situat aquest espai en 
continuïtat amb la vigent TUC i atès que es tracta d’una zona quina densitat bruta 
supera els 40 habitatges/hectàrea, es considera necessari incloure-la dins la 
nova delimitació de la TUC. 
 
La inclusió de tot el subàmbit nord de Finestrelles, que compren les parcel·les 
descrites, dona coherència i continuïtat al teixit residencial que configura la TUC 
actual.  
 
En el cas de l’illa delimitada pels carrers de Sant Salvador, Maragda, Verge de 
Guadalupe i Mestre Joan Corrales, la seva inclusió ve donada perquè esta en 
continuïtat a través del carrer Sant Salvador amb el teixit residencial que 
configura la TUC actual. 
 
4.  Valoració de la proposta 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement el document  
“Modificació de la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada -TUC- al Municipi 
d’esplugues de Llobregat”, donat que s’ajusta a la normativa vigent, està 
suficientment justificada la seva oportunitat i conveniència i, en els seus 
paràmetres bàsics, es coherent amb el seu entorn. 
 
Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació i s’haurà 
d’obrir, per tant,  un període d’exposició pública de la documentació tècnica, 
durant un termini d’un mes, mitjançant publicació dels corresponents anuncis en 
el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló de la Corporació, publicitat 
per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, DL 1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.” 
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TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per la Directora del Servei Jurídic 
de Territori i Sostenibilitat, que diu el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El 21 d’abril de 2010, va acordar aprovar inicialment la proposta de delimitació 
de la trama urbana consolidada (TUC) del Municipi d’Esplugues de Llobregat, als 
efectes del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, la qual va ser aprovada definitivament el 19 d’octubre 
de 2010. 
 
Amb ocasió de la tramitació i aprovació de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità en l’àmbit discontinu Tres Molinos, el Gall, aprovada definitivament 
mitjançant Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, el 27 de març de 2017, es va aprovar també una Modificació de la 
TUC d’Esplugues de Llobregat. 
 
El 22 d’octubre de 2021, la Secció tercera de la Sala del Contenciós Administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la Sentència núm. 4122, 
en el RCA núm. 305/2017, relatiu a la Modificació puntual del Pla general 
metropolità en l’àmbit discontinu Tres Molinos, el Gall, aprovada definitivament 
el 27 de març de 2017, que declara la nul·litat de la figura de planejament i la 
nul·litat de la Modificació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
Concretament, l’argumentari de be per la declaració de nul·litat de la Modificació 
de la TUC recollit a la Sentència és que, per modificar la TUC, tramitada 
conjuntament amb la Modificació puntual del Pla general metropolità indicada, 
hauria calgut que la Modificació puntual del Pla general hagués detallat 
l’ordenació de l’àmbit de Finestrelles que incloïa en el seu àmbit.  
 
És clar, que en aquesta MPGM de Tres Molinos només s’incorporava l’àmbit de 
Finestrelles de manera instrumental, per justificar la modificació de la TUC, però 
no establia una ordenació detallada de l’àmbit. 
 
Llegint detingudament la sentència, aquesta indica el següent: 
 
"(...) la modificación de la tuc no puede aprobarse como consecuencia de la aprobación 
de la modificación puntual, ya que en ésta no se establece una ordenación detallada de 
todo el nuevo ámbito de la modificación de la tuc, sino tan sólo del subámbito "Tres 
Molinos", sin incluir el de Finestrelles." 
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"(...) Por otra parte, la previsión de modificación de la TUC es nula por haberse planteado 
en un procedimiento de modificación del Plan General Metropolitano con infracción del 
artículo 8.3 a) del Decreto-ley 1/2009, que requiere que la nueva figura de planeamiento 
urbanístico establezca una ordenación detallada de los ámbitos que vayan a incluirse 
en la TUC, lo que en el caso que nos ocupa no ocurre, ya que se pretende incluir una 
parte del sector de Finestrelles, que no ha sido objeto de la Modificación puntual del 
PGM, limitada a los ámbitos de Tres Molinos, y Gall, (...)." 
 
Per tant, als efectes de poder esmenar els defectes advertits per aquest 
Sentència, i poder incorporar altres àmbits fruit de la tramitació de planejament 
urbanístic posterior, els Serveis tècnics municipals han redactat un document de 
Modificació de la TUC que doni adequat compliment a les determinacions de la 
Sentència. 
 
Per tant, han redactat una Memòria justificativa del sentit de la nova delimitació 
de la TUC que es proposa per a la ciutat d’Esplugues de Llobregat. La Memòria 
adjunta plànols de proposta. 
 
D’acord amb aquesta Memòria, s’incorpora, d’una banda, el sector de 
Finestrelles i entorns (delimitat: al nord, per l’avinguda dels Traginers; a l’est, pels 
carrers Anguera i Sala; Joan Miró; Casal de Sant Jordi, Joan de la Cierva i 
Finestrelles; al sud: per l’Avinguda d’Esplugues, i l’avinguda dels Països 
Catalans, i a l’oest: per l’avinguda Jacint Estava Fontanet, amb una superfície de 
113.136,50 m², i l’illa delimitada pels carrers de Sant Salvador, Maragda, Verge 
de Guadalupe i Mestre Joan Corrales, amb una superfície de 8.465 m², i se’n 
justifica la seva oportunitat. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
El Decret Llei 1/2009 estableix els mecanismes i procediments administratius 
mitjançant els quals es poden modificar les trames urbanes consolidades dels 
municipis. 
 
El Títol II del DL 1/2009, i pel que fa a la planificació i ordenació de l’ús comercial, 
estableix en el seu article 7 les àrees urbanes que s’inclouen en la TUC: 
 
a) Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i els 
seus eixamples on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, l’ús residencial 
és dominant i compatible amb l’ús comercial. 
 
b) Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què fa 
referència l’apartat a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb 
ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament 
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urbanístic l’ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb 
els usos residencials. 
 
c) Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan 
referència els apartats a) i b), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb 
ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament 
urbanístic l’ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb 
els usos residencials, sempre que tinguin una densitat bruta superior a quaranta 
habitatges per hectàrea. 
 
d) Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees 
a què fan referència les lletres a) ,b) i c), compreses dins el sòl urbà o sòl 
urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent. 
 
Als efectes d’aquest article: 
 
a) S’entén per àrees residencials el conjunt format per les zones d’aprofitament 
privat incloses en polígons d’actuació urbanística en sol urbà o en sectors en sol 
urbà o urbanitzable amb planejament urbanístic derivat aprovat i vigent, amb ús 
residencial dominant, i els sistemes que les vertebren, sempre que configurin 
una ordenació unitària que doni continuïtat al conjunt del teixit urbà residencial. 
 
b) S’interpreta que existeix continuïtat quan es produeix la contigüitat entre fronts 
de parcel·lació, vinculada a la confrontació d’ordenacions adjacents recolzades 
en un mateix vial. 
 
A l’article 8.3 del mateix DL 1/2009, i pel que fa a la modificació de la delimitació 
de les TUC, determina que per aquesta, s’ha de seguir el procediment següent: 
 
a) En el cas que una nova figura de planejament urbanístic estableixi l’ordenació 
detallada dels àmbits esmentats i especifiqui una nova delimitació de la trama 
urbana consolidada, la direcció general competent en matèria d’urbanisme, 
d’ofici, ha de dur a terme la modificació de la trama urbana consolidada, sempre 
que durant la tramitació del planejament la direcció general competent en matèria 
de comerç hagi emès l’informe que preveu l’article 10.5 i no s’hagin produït 
modificacions en la regulació de l’ús comercial amb relació a la proposta que fou 
objecte de l’informe esmentat. S’ha de fer publicitat de la modificació, d’acord 
amb el que estableix la lletra e de l’apartat 2. 
 
b) En la resta de supòsits, s’ha de seguir el procediment que preveu l’apartat 2. 
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En aquest cas, d’acord amb el precitat pronunciament judicial, s’està en el 
supòsit 8.3.b) del DL 1/2009, que remet al 8.2 i que descriu el següent 
procediment: 
 
a) L’Ajuntament, amb el tràmit previ d’informació pública pel termini d’un mes, ha 
de trametre l’acord del Ple relatiu a la proposta de delimitació de la trama urbana 
consolidada a la direcció general competent en matèria d’urbanisme per a la seva 
aprovació, juntament amb la documentació següent: 
 
Memòria justificativa de la proposta. 
 
Plànols a escala dels àmbits a incloure a la trama urbana consolidada. Expedient 
administratiu de la tramitació de la proposta. 
 
b) La direcció general competent en matèria d’urbanisme ha de formular una 
sol·licitud d’informe a la direcció general competent en matèria de comerç 
adjuntant la documentació necessària per poder resoldre la sol·licitud. 
 
Aquest informe és preceptiu i té caràcter vinculant en cas de ser desfavorable. 
 
La documentació es considera completa, als efectes del termini previst a l’apartat 
d) una vegada s’hagi emès l’informe de la direcció general competent en matèria 
de comerç, que ha d’emetre informe en el termini màxim d’un mes. En cas que 
no s’emeti informe en el termini previst, es poden prosseguir les actuacions. 
 
c) La delimitació s’aprova mitjançant resolució de la persona titular de la direcció 
general competent en matèria d’urbanisme, prèvia audiència, si s’escau, a 
l’Ajuntament corresponent, per un termini de quinze dies, en el cas que s’hi hagi 
d’introduir rectificacions. 
 
En cas que les rectificacions introduïdes suposin una modificació substancial de 
la proposta informada per la direcció general competent en matèria de comerç, 
aquesta ha de tornar a emetre l’informe previst a l’apartat b). 
 
d) El termini per aprovar la delimitació és de dos mesos a comptar des de la data 
de presentació de la sol·licitud amb la documentació completa. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, la delimitació s’entén 
efectuada en els termes previstos a la proposta formulada per l’Ajuntament. 
 
e) La direcció general competent en matèria d’urbanisme ha de donar publicitat 
a la delimitació de les trames urbanes consolidades mitjançant la publicació al 
DOGC. Així mateix, s’ha de donar publicitat de la delimitació a través del portal 
de difusió telemàtica del planejament urbanístic. 
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L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació de la Modificació de la 
TUC és el Ple de l’Ajuntament. 
 
CONCLUSIONS 
 
Vista la Memòria que conté la proposta de la Modificació de la TUC, que justifica 
que els dos àmbits incorporats en els proposta donen compliment a les 
determinacions de l’article 7 del Decret Llei  1/2009 per incloure’ls en la Trama 
Urbana Consolidada, i vist l’informe tècnic favorable, només resta concloure que 
s’informa favorablement la Modificació de la TUC d’Esplugues de Llobregat.” 
 
PER TOT L’EXPOSAT, 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR la Modificació de la Delimitació de la Trama Urbana 
Consolidada -TUC- al Municipi d’Esplugues de Llobregat, redactada pels Serveis 
tècnics municipals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.  
 
SEGON.- SOTMETRE el document de la Modificació de la Delimitació de la 
Trama Urbana Consolidada -TUC- al Municipi d’Esplugues de Llobregat, a 
informació pública pel termini d’un mes, en aplicació de l’article 8.2 del DL 
1/2009. 
 
TERCER.- TRAMETRE l’acord del Ple relatiu a la proposta de delimitació de la 
trama urbana consolidada a la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, del Departament de la Vicepresidència, i de Polítiques Digitals i 
Territori de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació, una vegada 
conclòs el tràmit d’informació pública, juntament amb la documentació següent: 
 
- Memòria justificativa de la proposta. 
 
- Plànols a escala dels àmbits a incloure a la trama urbana consolidada. 
 
- Expedient administratiu de la tramitació de la proposta. 
 
 
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, Sra. María Isabel 
Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Montserrat Pérez 
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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 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 i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir 
cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 27 de juliol de 2018 va acordar 
declarar la validesa del acte licitador i adjudicar a l’empresa VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA. el contracte del servei de recollida de 
residus i neteja viaria a Esplugues de Llobregat per un import total net de 
12.587.591,12€ més 1.258.759,11€ en concepte d’IVA (IVA 10%) import total 
13.846.350,23 IVA inclòs. Aquest acord va ser ratificat per acord del Ple 
municipal en sessió ordinària de dia 17 d’octubre de 2018. 
 
En data 14 de setembre de 2018 es formalitza aquest contracte amb la seva 
signatura per ambdues parts, fixant l’inici de la prestació el dia 1 d’octubre de 
2018. 
 
La vigència del contracte era per un període de quatre anualitats, prorrogable per 
dues anualitats més, d’any en any, a comptar des de la data d’inici del contracte. 
En aquest sentit, el 30 de setembre de 2022 finalitza el quart any del contracte 
de l’esmentat servei. 
 
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2018 
es va aprovar modificar aquest contracte, fixant el preu del contracte  en un 
import preu total net de 12.579.845,26 € més 1.257.984,52 € en concepte d’IVA 
(IVA 10%) import total 13.837.829,78 € IVA inclòs, el que suposa una modificació 
a la baixa de - 8.520,46 € (IVA inclòs) (- 0,06154%). 
 
Amb posterioritat, per acord del Ple municipal en sessió ordinària del dia 21 de 
juliol de 2021 es va aprovar la segona modificació del referit contracte, fixant el 
seu preu en un import preu total net de 12.838.217,45 € més 1.283.821,74 € en 
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concepte d’IVA (IVA 10%) import total 14.122.039,19 € (IVA inclòs), el que 
suposa una modificació a l’alça de 284.209,40 € (IVA inclòs) (2,05 %). 
 
De conformitat amb l’informe favorable emès pels serveis tècnics responsables 
del contracte, en data 11 de juliol de 2022, on proposen l’aprovació de la primera 
pròrroga del contracte del servei de recollida de residus i neteja viaria a 
Esplugues de Llobregat adjudicat a l’empresa VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA., entre el 1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 
2023, amb un import màxim anual de 3.803.969,12 € IVA inclòs. 
 
 
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i de la Intervenció. 
 
Atès l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb la seva Disposició transitòria primera, per la qual el 
referit contracte és regirà per aquesta Llei en quant als seus efectes, compliment 
i extinció, inclosa la seva modificació, duració i règim de pròrrogues, i en relació 
al previst a la clàusula quarta dels plecs de condicions econòmic administratives, 
que habiliten per a la pròrroga del present contracte 
 
ES PROPOSA: 
 
1.- Aprovar la pròrroga del servei de recollida de residus i neteja viaria a 
Esplugues de Llobregat adjudicat a l’empresa VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA (A28760692), des del 1 d’octubre de 2022 al 30 de 
setembre de 2023, per  un import màxim anual de 3.803.969,12 € IVA inclòs). 
 
2.- Declarar que la despesa derivada de l’aprovació de la pròrroga del contracte 
relatiu al del servei de recollida de residus i neteja viaria a Esplugues de 
Llobregat te caràcter plurianual, de conformitat amb l’article 174 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i, per tant, l’aprovació de la pròrroga resta sotmesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament 
de les obligacions derivades del contracte en els futurs exercicis pressupostaris. 
 
3.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa plurianual derivada d’aquesta 
pròrroga, la qual es farà efectiva per un import màxim de 3.803.969,12 €, IVA 
inclòs, imputable al pressupost vigent en cada exercici a les partides 
corresponents d’acord amb la distribució econòmica plurianual següent. 
 
Exercici 2022 (octubre 2022 a desembre 2022): import de 948.391,78€ (IVA 
inclòs). 
Amb la següent distribució anual: 
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NETEJA VIA PÚBLICA (partida 12-16300-22700):  659.696,55€  
 
RECOLLIDA DE RESIDUS VIA PÚBLICA (partida 12-16210-22700): 288.695,23€ 
 
Exercici 2023 (gener 2023 a setembre 2023): import de  2.855.577,34 € (IVA 
inclòs). 
Amb la següent distribució anual: 
 
NETEJA VIA PÚBLICA (partida 12-16300-22700): 1.986.553,91€ 
 
RECOLLIDA DE RESIDUS VIA PÚBLICA (partida 12-16210-22700):   869.023,43€ 
 
a favor VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA (A28760692) 
 
L’autorització i disposició de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin el respectiu pressupost de l’exercici 
2023. 
 
4.- Notificar el present acord a l’empresa VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA (A28760692). 
 

 
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, 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 divuit vots. Vota 
en contra la regidora Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir un vot. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT 
 
 

ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ DEL 
CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL I DELS PACTES DE 
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CONDICIONS SOCIOECONÒMIQUES I LABORALS DEL PERSONAL 
FUNCIONARI. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Atès que en data 31 de maig 2022 la Mesa General de Negociació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha signat l’Acta on s’acorda la modificació 
puntual de l’Acord sobre el Sistema d’Avaluació del Rendiment (SAR) de data 
19-2-2013, sobre modificació puntual del Conveni Col·lectiu del personal laboral 
i sobre la modificació puntual dels Pactes de condicions socioeconòmiques i 
laborals del personal funcionari. 
 
Vist aquest l’acta de data 31 de maig de 2022 contempla: 
 

a) Acordar la modificació del Sistema d’Avaluació dels Rendiments (SAR), 
regulat a l’Acord de la Comissió Paritària de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de data 19 de febrer de 2013. 
 
b) Acordar la modificació de l’article 18 del Conveni Col·lectiu i del Pacte 
de condicions socioeconòmiques i laborals. 
 
c) Acordar la modificació de l’Annex del Conveni Col·lectiu i del Pacte de 
condicions socioeconòmiques i laborals (personal funcionari i laboral). 

 
Atès l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans on 
s’especifiquen els acords adoptats. 
 
Vist l’informe Jurídic emès pel Secretari de la Corporació i la Directora de la 
UJA de Serveis Generals de data 5 de juliol de 2022. 
 
Es proposa elevat al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord: 
 
Primer.- Aprovar l’acord de la Mesa General de Negociació de data 31-5-
2022. 
 
Aprovar l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat de data 31 de maig de 2022 sobre modificació 
puntual de l’Acord sobre el Sistema d’Avaluació del Rendiment (SAR) de data 
19-2-2013, modificació puntual dels Pactes de Condicions socioeconòmiques 
i laborals del personal funcionari, i sobre modificació puntual del Conveni 
Col·lectiu del personal laboral. 
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Segon.- Modificar l’Acord del Sistema d’Avaluació i Rendiment (SAR) 
de data 19-2-2013. 

 
L’acord de data 31 de maig de 2002 sobre modificació puntual de l´Acord 
sobre el Sistema d’Avaluació del Rendiment (SAR) de 19-2-2013 queda 
modificat en el següent sentit: 

 
a) Modificar pel personal subjecte al vigent conveni, que ocupa llocs de 
treball sense comandament, dels tants per cents aplicables a cada un dels 
tres nivells assolibles que queden de la següent manera: 
 
 

DATA EFECTIVA 1r tram 2n tram 3r tram 
Des de l’1-1-2022 3,00 % 5,50 % 7,50 % 
Des de l’1-1-2023 3,00 % 6,00 % 8,00 % 

 
b) Deixar sense efectes l’obligació de realitzar les hores anuals, fins ara 
denominades de “major dedicació o comandament”, amb efectes del dia 1 
de gener de 2022, que fins ara havien de fer les persones que ocupen 
llocs de comandament o assimilats. 

 
Tercer.- Modificar l’apartat d’hores extres de l’Annex al Conveni – Pacte. 

 
Aprovar la modificació de l’Annex relatiu a l’apartat d’hores extres que queda 
redactat de manera que la compensació econòmica serà: 

 
Exercici 2022 

 

LABORABLES FESTIVES O NOCTURNES FESTIVES I NOCTURNES 
21,00 € 24,00 € 29,00 € 

 
Exercici 2023 

 

LABORABLES FESTIVES O NOCTURNES FESTIVES I NOCTURNES 
22,00 € 25,00 € 30,00 € 

 
Per a exercicis successius, aquests imports s’actualitzaran d’acord amb la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat vigent en cada moment. 

 
Quart.- Modificar l’article 18. Plusos de Guàrdia del Conveni-Pacte 
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Aprovar la modificació de l’article 18. Plusos, en el seu apartat número 4.- 
Guàrdia, 
quina compensació econòmica queda establerta en:  
 
Exercici 2022 

 

LABORABLES FESTIVES 
20,00 € 32,50 € 

 
Exercici 2023 

 

LABORABLES FESTIVES 
22,00 € 34,00 € 

 
Per a exercicis successius, aquests imports s’actualitzaran d’acord amb la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat vigent en cada moment. 

 
Cinquè.- Modificar l’article 18. Plusos, apartat número 9.- Plus dies 
especials del Conveni-Pacte, afegint la lletra H. 

 
Aquest plus compensarà a les persones que pel seu lloc de treball estiguin 
obligades a  treballar  en  els  dies  festius  i  en  les  jornades  afectades,  ja  
que  són  festes especialment sensibles per a la conciliació familiar i personal. 
La retribució màxima serà  per  a  cada  apartat  i  el  dret  de  compensació  
es  genera  per  les  jornades efectivament realitzades. De la lletra A SER la 
lletra G es queda igual, i s’afegeix la lletra: 

 
H – des del divendres 22:00 hores fins al dissabte 22:00 hores del 
Cap de setmana de la Festa Major de Sant Mateu. 

 
Les persones que realitzin jornades inferiors a 8 hores, cobraran la part 
proporcional a les hores treballades. 

 
Aquestes quantitats s’actualitzaran amb els increments que corresponguin 
en l’aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de cada any. 

 
Sisè.- Acordar que la resta de plusos vigents previstos al Conveni 
s’incrementaran anualment segons la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat d’aplicació per cada exercici. 

 
Setè .- Els efectes de tots aquests acords serà des del dia 1 de gener de 2022. 
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Vuitè.- Aquest acord entrarà en vigor el primer dia del mes següent a la seva 
aprovació per l’Òrgan competent. 
 
 
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, 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 catorze vots. S’hi abstenen els regidor i 
regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias i Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir 
cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA VALIDACIÓ DELS 
CODIS D’IDENTIFICACIÓ EXISTENTS AL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ 
DEL PERSONAL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
El sistema integral de Gestió de Personal, programari que fa servir actualment el 
Servei d’Organització i Recursos Humans, Epsilon RH, software integral de 
Recursos Humans, compta amb un mòdul anomenat “Plantilla i RLT” on consten 
totes les places i llocs que conformen la Plantilla i la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atès l’entrada en vigor de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública, Disposició 
addicional vuitena Identificació de les places a incloure a les convocatòries de 
concurs. 
 
“Addicionalment, els processos d’estabilització continguts a la disposició 
addicional sisena inclouran a les seves convocatòries les places vacants de 
naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació 
d’aquesta naturalesa anterior a l’1 de gener de 2016.” 
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Vist l’article 20. Oferta d’Ocupació Pública, contractes i nomenaments temporals 
del personal del Sector Públic de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. 
“Dos. La validesa de la taxa autoritzada estarà condicionada, d’acord amb 
l’article 70 de l’EBEP: 
... 
Les places no cobertes després de l’execució d’una convocatòria podran 
convocar-se novament sempre que no hagin transcorregut més de tres anys des 
de la publicació de l’oferta. La nova convocatòria haurà d’identificar les places 
que procedeixen de convocatòries anteriors i l’oferta a la qual corresponen. 
Aquesta previsió serà aplicable a les convocatòries de processos selectius 
derivades d’ofertes d’exercicis anteriors a 2022, incloses les que ja hagin estat 
publicades.” 
 
Per tant, és necessari identificar a aquests efectes, sense perjudici que en un 
futur es puguin establir altres sistemes de codificació i classificació de les places. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
 
Es proposa elevar al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord: 
 
Primer.- Validar la identificació numèrica de les places que s’obté del sistema 
integral de Gestió de Personal, Epsilon RH, que correspon a la vigent plantilla 
municipal segons Annex I d’aquest acord¹. 
 
Segon.- Comunicar la citada identificació numèrica de les places a totes les 
persones que conformen la vigent plantilla municipal, a través del Portal dels 
empleats i empleades de l’Ajuntament d’Esplugues. 
 
¹ Per tal de facilitar la lectura de l’acta, l’Annex I s’adjunta 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, 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, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos 
Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir quinze vots. S’hi abstenen 
els regidor i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, 
Sra. Marta Alarcón i Puerto i Sr. Roger Martínez Dias, és a dir quatre vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DEL PERÍODE 
MITJÀ DE PAGAMENT DEL SEGON 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 erradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu seguiment 
permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el principi de 
transparència, i comprensible per als ciutadans. 
 
Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute als 
proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 
 
El període mitjà de pagament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
segon trimestre de 2022 ha estat de: 5,72 dies. 
 
Amb la nova metodologia de càlcul del PMP derivada del RD 1040/2017, de 22 
de desembre, que modifica el RD 635/2014, aquest indicador es calcula des de 
la data d’aprovació de la factura i ha de ser comunicat al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, segons disposa l’article 6.2 del Reial Decret 
635/2014. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat del període mitjà de 
pagament corresponent al segon trimestre de 2022. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DE L’INFORME 
D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA RELATIU AL COMPLIMENT DE LA 



 
 
 
 
 

 
 pàg 44
   
 
 
 

NORMATIVA SOBRE MOROSITAT EN EL PAGAMENT A PROVEÏDORS 
DURANT EL SEGON 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 8 de juliol 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: 24,83 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al segon trimestre: 2.221 
- Total import de pagaments realitzats al segon trimestre: 4.647.380,80€ 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat de la informació relativa 
a la morositat en el pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 
2022. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’EXTINCIÓ DELS 
DRETS CONCESSIONALS ATORGATS SOBRE LA PARADA NÚMERO VUIT 
DEL NOU MERCAT MUNICIPAL DE LA PLANA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
En data 19/12/2018 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar 
el “Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, 
en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat 
Municipal de La Plana”. 
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Verificades les condicions establertes per poder accedir a la concessió, en 
data 02/06/2021 es va procedir a la signatura dels corresponents contractes 
administratius a favor de catorze concessionaris que han de passar a tenir 
parada al nou Mercat Municipal de La Plana, entre els quals es trobava el 
contracte referent a la parada 8. 
 
Tal com es recollia a la clàusula vuitena del Plec regulador “Facultats, Deures 
i Drets de les persones concessionàries” es va requerir a cadascun de les 
persones adjudicatàries de les concessions la presentació d’un projecte 
individualitzat de cadascuna de les parades. 
 
Una vegada complert el termini que es va concedir per a la presentació del 
projecte per executar les obres i instal·lacions per a la realització de la parada 
8 del nou Mercat Municipal de La Plana i davant la manca de presentació del 
mateix, es va resoldre mitjançant decret 2022/2307 de data 09-06-2022: 
 
“Primer.- Iniciar expedient de declaració d’extinció dels drets concessionals de 
la parada 8 del Nou Mercat Municipal de La Plana per incompliment de les 
obligacions essencials de la concessió. 
 
Segon.- Concedir al titular dels drets concessionals de la parada 8 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  8 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 
la parada 8 del Nou Mercat Municipal de La Plana, no ha presentat cap al·legació 
al respecte, ni ha presentat tampoc el preceptiu projecte per executar les 
obres i instal·lacions per a la realització de la parada 8. 
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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 La Plana” 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 La Plana, 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. 
(...)” 
 
“ Desena quarta.- Infraccions i Sancions. 
(...) 
c) Tindran el caràcter d’infracció molt greu: 

 
d) L’incompliment culpable o amb dolo de qualsevol de les obligacions 

recollides en el present plec. 
 
e) 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 conseqüències que s’estableixen 
ales disposicions legals vigents, en els següents supòsits: 
 
(...) 
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: 
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(...) 
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 8 del nou Mercat 
Municipal de La Plana 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 la seva parada del nou Mercat Municipal de La Plana. 
 
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 8 del nou Mercat Municipal de La Plana. 
 
Segon.- Declarar l’extinció de la concessió administrativa sobre la parada 8 
del nou Mercat Municipal de La Plana formalitzada mitjançant contracte 
administratiu en data 02/06/2021. 
 
La declaració de l’extinció, atribuïble únicament a la persona que era titular de 
la concessió administrativa, no dona dret al reintegrament de qualsevol 
aportació, despesa i ingrés que, per qualsevol títol, s’hagés efectuat per a 
l’obtenció del dret concessional; ni comporta tampoc el naixement de cap 
dret a percebre compensació i/o indemnització de qualsevol naturalesa 
derivada de l’extinció del títol concessional. 
 
Tercer.- 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, 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 i Sr. 
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Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir disset vots. S’hi abstenen els regidors Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir dos vots.  
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
“FUNCIONAMENT DEL CANAL DE DENÚNCIES “BÚSTIA ÈTICA” SOBRE 
FONS EUROPEUS DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT”. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat vol assegurar un marc d’integritat 
institucional que coadjuvi a garantir una gestió pública d’acord amb els principis 
i les regles de conducta ètiques i de bon govern, evitant els comportaments 
contraris a dret, a la moral i a valors com l’honestedat en l’actuació envers els 
ciutadans i les ciutadanes, el respecte als seus drets, el predomini dels 
interessos generals, i la bona administració dels recursos públics, amb la 
finalitat que la ciutadania tingui en tot moment plena confiança en el govern de 
la institució pública. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat aplica polítiques de 
govern obert, que persegueixen una comunicació entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i la ciutadania, amb el compliment dels tres principis 
bàsics de transparència, participació i col·laboració. 
 
Per donar compliment al compromís d’integritat institucional i a les polítiques de 
govern obert, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en sessió de data 
16 de març de 2022, va aprovar el Pla de Mesures Antifrau. 
 
Aquest Pla de Mesures Antifrau contempla en el seu apartat 9 diversos canals 
per formular denúncies per escrit, de manera telemàtica a través del web 
municipal, amb l’objectiu de prevenir, detectar i donar una resposta adequada 
a la comunicació d’informació sobre fraus o irregularitats que afectin a fons 
europeus. A través d’aquests canals de denúncia, els ciutadans i les ciutadanes 
poden informar sobre qualsevol irregularitat, incompliment o conducta 
reprovable, contrària als estàndards ètics i a la legalitat, en l’adjudicació i gestió 
del fons europeus. 
 
Alguns dels canals de denúncia són externs a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, com és el cas del “Canal de denuncias del Ministerio de 
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Hacienda-Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”. El Pla 
també recull com a segon canal de denuncies, el servei tecnològic comú de 
‘Bústia Ètica’ del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que 
actualment està en fase de creació. 
 
El tercer canal de denúncies que contempla el Pla de Mesures Antifrau és 
municipal i es denomina ‘Bústia Ètica’. Aquesta ‘Bústia Ètica’ de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat és un canal per formular exclusivament denúncies 
sobre fraus o irregularitats que afectin a fons europeus. L’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat es proveirà d’un software per activar aquest canal 
mitjançant una empresa externa, mentre no operi el servei tecnològic comú 
de ‘Bústia Ètica’ del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
D’acord amb les indicacions del Pla de Mesures Antifrau, el canal de denúncies 
‘Bústia Ètica’ haurà de dotar-se d’una normativa reguladora del seu 
funcionament. 
 
Atès l’informe Jurídic emès pel Secretari de la Corporació i la Directora de la UJA 
de 
 
Serveis Generals. 
 
Vist l’informe proposta de la Coordinadora General. 
 
Es proposa elevar al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord: 
 
Primer.- Aprovar el “Funcionament del canal de denúncies “Bústia Ètica” sobre 
fons europeus de l´Ajuntament d’Esplugues de Llobregat” que s’annexa a 
aquest acord. 
 
Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
ANNEX 
 
FUNCIONAMENT DEL CANAL DE DENÚNCIES ‘BÚSTIA ÈTICA’ SOBRE 
FONS EUROPEUS DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 
Preàmbul 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat vol assegurar un marc d’integritat 
institucional que coadjuvi a garantir una gestió pública d’acord amb els principis 
i les regles de conducta ètiques i de bon govern, evitant els comportaments 
contraris a dret, a la moral i a valors com l’honestedat en l’actuació envers els 
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ciutadans i les ciutadanes, el respecte als seus drets, el predomini dels 
interessos generals, i la bona administració dels recursos públics, amb la 
finalitat que la ciutadania tingui en tot moment plena confiança en el govern de 
la institució pública. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat aplica polítiques de 
govern obert, que persegueixen una comunicació entre l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i la ciutadania, amb el compliment dels tres principis 
bàsics de transparència, participació i col·laboració. 
 
Per donar compliment al compromís d’integritat institucional i a les polítiques de 
govern obert, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en sessió de data 
16 de març de 2022, va aprovar el Pla de Mesures Antifrau. 
 
Aquest Pla de Mesures Antifrau contempla en el seu apartat 9 diversos canals 
per formular denúncies per escrit, de manera telemàtica a través del web 
municipal, amb l’objectiu de prevenir, detectar i donar una resposta adequada 
a la comunicació d’informació sobre fraus o irregularitats que afectin a fons 
europeus. A través d’aquests canals de denúncia, els ciutadans i les ciutadanes 
poden informar sobre qualsevol irregularitat, incompliment o conducta 
reprovable, contrària als estàndards ètics i a la legalitat, en l’adjudicació i gestió 
del fons europeus. 
 
Alguns dels canals de denúncia són externs a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, com és el cas del “Canal de denuncias del Ministerio de 
Hacienda-Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”. El Pla 
també recull com a segon canal de denuncies, el servei tecnològic comú de 
‘Bústia Ètica’ del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que 
actualment està en fase de creació. 
 
El tercer canal de denúncies que contempla el Pla de Mesures Antifrau és 
municipal i es denomina ‘Bústia Ètica’. Aquesta ‘Bústia Ètica’ de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat és un canal per formular exclusivament denúncies 
sobre fraus o irregularitats que afectin a fons europeus. L’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat es proveirà d’un software per activar aquest canal 
mitjançant una empresa externa, mentre no operi el servei tecnològic comú 
de ‘Bústia Ètica’ del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
D’acord amb les indicacions del Pla de Mesures Antifrau, el canal de denúncies 
‘Bústia Ètica’ haurà de dotar-se d’una normativa reguladora del seu 
funcionament. 
 

TÍTOL I 
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Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte. 
 
L’objecte és l’ordenació del procediment de presentació a la Bústia Ètica de 
denúncies sobre fraus i irregularitats que afectin a projectes finançats per fons 
europeus percebuts per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Article 2. Definició. 
 
La ‘Bústia Ètica’ és un canal de comunicació electrònica de denúncies de 
fraus i irregularitats sobre fons europeus, realitzades per la ciutadania i les 
persones que presten serveis a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
La ciutadania i les persones empleades municipals podran comunicar conductes 
que resultin contràries a dret, a les polítiques de bon govern, als principis o 
les regles ètiques que regula el Codi de Bon Govern de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, i als principis de bona administració dels fons europeus. 
 
Les finalitats de la ‘Bústia Ètica’ són les següents: 
 
1. Fomentar la prevenció del frau i les irregularitats que afectin a fons 

europeus per sobre de les conductes reactives. 
2. Fomentar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública. 
3. Afavorir que els càrrecs electes compleixin els principis o regles 

ètiques, les polítiques de bon govern, i els principis de bona administració. 
4. Promoure  la  col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Esplugues  de  

Llobregat  i  la ciutadania per avançar en la incorporació dels valors ètics 
en la gestió pública. 

 
 
Article 3. Règim jurídic. 
 
La ‘Bústia Ètica’ es regeix per la present disposició, pel Codi de Bon Govern, i pel 
Pla de Mesures Antifrau. 
 
Article 4. Àmbit d’aplicació objectiu. 
 
1. Les denuncies presentades a la ‘Bústia Ètica’ comunicaran exclusivament 

accions o omissions de fraus i irregularitats sobre fons europeus percebuts 
per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que es produeixin en l’àmbit de 
l’actuació municipal. 
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2. Els òrgans i entitats susceptibles de cometre fraus o irregularitats 
denunciables sobre fons europeus, són els que s’assenyalen a continuació: 

 
a. Els òrgans i el personal de la plantilla de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat. 
b. Les empreses contractistes en el marc de l’execució del contracte 
i, en especial, en la prestació dels serveis públics municipals. 
c. Les persones i entitats que rebin subvencions municipals finançades 
total o parcialment amb fons europeus quan així ho disposin el conveni 
o les bases reguladores, en el marc de l’actuació subvencionada per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat o les seves entitats vinculades o 
dependents. 
d. La resta d’organismes, entitats i societats que formin part del sector 
públic local i que desenvolupin activitats i/o serveis finançats total o 
parcialment amb fons europeus. 

 
3. Les denúncies presentades a la ‘Bústia Ètica’ no suposaran l’inici de cap 

procediment administratiu previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. La 
persona denunciant tampoc adquirirà la condició de persona interessada 
en cap procediment administratiu. 

 
4. Es garanteix la confidencialitat del denunciant. Així mateix, el canal 

permetrà la presentació de denúncies de forma anònima. 
 
5. Les denúncies presentades a la ‘Bústia Ètica’ no es consideraran, en cap 

cas, un instrument per a l’exercici del dret de petició, ni tampoc per 
formular davant l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sol·licituds, 
consultes, queixes, suggeriments o incidències. 

 
 
Article 5. Àmbit d’aplicació subjectiu. 
 
Qualsevol persona pot denunciar a la ‘Bústia Ètica’ fraus o irregularitats sobre 
fons europeus percebuts per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, incloses 
aquelles persones que es trobin al servei dels òrgans i unitats integrants de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i de les entitats que en formi part. 
 
 
Article 6. Drets i obligacions de la persona que presenta la denúncia. 
 
1. La persona que presenta la denúncia té els drets i les obligacions que es 
relacionen a continuació. 
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2. Drets. La persona que fa la denúncia té dret: 
 

a) A un canal segur de comunicació de les denúncies de fraus o 
irregularitats sobre fons europeus que garanteixi l’anonimat i la 
confidencialitat. 

b) A la protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense 
que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, 
la seva identitat. Aquest dret també s’estén als possibles testimonis 
que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats. 

c) A la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense que puguin 
patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència 
professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per 
raó de la comunicació formulada, llevat que es facin amb ple 
coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la 
veritat; en aquest cas, podran donar lloc a l’adopció de mesures 
destinades a materialitzar les conseqüències, civil, penals o 
disciplinàries tipificades a l’ordenament jurídic. 

d) A que es comprovin els fets comunicats, sempre que la comunicació 
respongui als requeriments que preveu el funcionament de la bústia. 

 
3. Obligacions. La persona que fa la denúncia està obligada: 

 
1. A descriure de la manera més detallada i objectiva possible la 

conducta que vol denunciar sobre frau o irregularitat de fons 
europeus. 

2. A proporcionar tota la documentació de què disposi sobre la situació, 
fet o conducta que denuncia sobre frau o irregularitat de fons 
europeus. 

3. A descriure amb el màxim detall possible els indicis objectius que 
puguin permetre la comprovació dels fets comunicats. 

4. A formular denúncies sobre frau o irregularitats de fons europeus 
que continguin indicis raonables o suficients sobre la certesa de la 
informació que comuniquen, no podent formular comunicacions 
genèriques, amb mala fe o abús de dret. La persona que comuniqui 
fets vulnerant el principi de bona fe o amb abús de dret, pot incórrer 
en responsabilitat civil, penal i administrativa. 

5. A no comunicar actuacions fonamentades únicament en opinions, 
que no generaran l’inici d’investigacions per part de l’òrgan gestor de 
la bústia. 

 
 
Article 7. Drets i obligacions de la persona a la qual s’atribueix la 
conducta denunciada. 
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1. La persona a la qual s’atribueix la conducta denunciada, eventualment 
contrària a dret o als principis o regles ètiques i de bon govern, té els drets i 
les obligacions que es relacionen a continuació. 

 
2. Drets. La persona denunciada té dret: 

 
a) A la màxima reserva en les tasques de comprovació dels fets i, en 

general, en tota la gestió de la denúncia presentada a la bústia. 
b) A ser informada immediatament de la denúncia presentada, llevat 

que, de manera motivada i d’acord amb el principi de proporcionalitat, 
l’òrgan gestor de la bústia consideri que cal mantenir el secret en 
benefici de la comprovació dels fets. 

c) A que no es formuli cap recomanació, ni s’emetin conclusions 
que, de manera directa o indirecta, continguin referències nominals 
de la persona denunciada, mentre no hagi tingut oportunitat real 
de conèixer els fets comunicats, i de fer al·legacions. 

d) A que no s’informi a ningú, ni es cedeixin les dades mentre la 
comprovació dels fets denunciats no facin palesa la versemblança 
o la seguretat de la realització de la conducta denunciada. La 
comunicació de les dades de la denúncia a l’autoritat judicial o 
administrativa competent no exigeix la comunicació prèvia a la 
persona eventualment denunciada. 

 
3. Obligacions. La persona denunciada està obligada: 

 
1. A col·laborar en la comprovació dels fets. 
2. A aportar la informació i la documentació de què disposin i que 

requereixi l’òrgan gestor de la  bústia. 
 
 
Article 8. Principis generals i regles d’ús. 
 
La ‘Bústia Ètica’ es regirà pels principis generals i regles d’ús que 
seguidament s’indiquen: 
 

a) La participació ciutadana materialitzada a través de la presentació de les 
denúncies a la bústia implica l’acceptació del seu funcionament i de les 
condicions d’ús que s’hi estableixen. 
 
b) L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat vetllarà perquè les denúncies que 
es comuniquin a la bústia sobre fraus o irregularitats dels fons europeus siguin 
confidencials i anònimes, sense que puguin derivar-se’n perjudicis per a qui 
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formula la denúncia quan aquesta es faci de bona fe. L’Administració 
municipal vetllarà especialment per l’efectivitat del dret de confidencialitat 
quan la denúncia es faci explicitant la identitat de qui la formula. 
 
c) L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat atorgarà la deguda protecció en les 
funcions o càrrecs a les persones al seu servei, en el procés de comprovació 
dels fets relacionats amb la denúncia. 
 
d) L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no és el responsable de l’ús 
incorrecte de la bústia ni del contingut de les denúncies rebudes. 
e)Queda prohibit formular denúncies que no siguin sobre fons europeus. 
 
f)També queda prohibida qualsevol comunicació que vulneri la normativa 
reguladora dels drets de protecció de dades de caràcter personal. 

 
 

TÍTOL II 
Organització 

 
Article 9. Responsable de la gestió de la ‘Bústia Ètica’. 
 
1. Correspon a la Unitat de Transparència i Govern Obert gestionar les denúncies 

que es rebin a la ‘Bústia Ètica, o a l’òrgan que l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat creï o li atribueixi aquesta funció, sempre i quan es garanteixi que 
actua amb independència funcional i sense estar sotmès a ordres 
jeràrquiques que condicionin la seva actuació en l’àmbit municipal. 

 
2. En l’exercici de les funcions relatives a la bústia, la Unitat de Transparència 

i Govern Obert o òrgan que pogués substituir-lo, actuarà amb independència. 
 

3. La persona adscrita a la Unitat de Transparència i Govern Obert que tingui 
assignades tasques vinculades a la gestió de la bústia, té l’obligació de 
mantenir la confidencialitat de les dades personals que tracti i de complir 
amb l’obligació del secret professional que es mantindrà un cop hagi cessat 
en aquestes funcions. 

 
 
Article 10. Funcions de la persona responsable de la gestió de la ‘Bústia 
Ètica’. 
 
Són funcions de la persona responsable de la gestió de la ‘Bústia Ètica’: 
 

a. Gestionar la recepció de les denúncies sobre frau o irregularitats de 
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fons europeus presentades a través de la bústia. 
b. Gestionar el  tractament de dades de caràcter personal de les denúncies 

presentades. 
c. Analitzar les denúncies presentades i, si fan referència a situacions de 

frau o irregularitats de fons europeus, abstenir-se d’actuar en el 
procediment de forma autònoma, i procedir a comunicar-ho a la presidenta 
de la Comissió Antifrau per a la seva immediata reunió de conformitat amb 
l’apartat 9.2 del Pla de Mesures Antifrau. 

d. Garantir la confidencialitat a les persones que presentin una denúncia a 
través de la bústia, i protegir-les en el seus drets per tal que no se’n 
puguin derivar perjudicis per a qui formula la comunicació de la 
denúncia, actuant de bona fe. 

e. Garantir la confidencialitat i atorgar la deguda protecció als càrrecs i la 
resta de persones al servei de la corporació en el procés de 
comprovació dels fets. La garantia de confidencialitat no impedeix la 
cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de 
la seva funció jurisdiccional, o a la fiscalia en exercici de les facultats 
d’investigació. 

f. Analitzar les denúncies rebudes per tal de formular propostes de millora 
en les conductes i en les bones pràctiques de la gestió municipal. 

g. Elaborar una memòria anual del funcionament i gestió de la  bústia, i 
elevar-la a la Comissió Antifrau. 

 
Aquestes funcions en la gestió de les comunicacions de la ‘Bústia Ètica’ 
s’entenen sens perjudici de les competències i atribucions que correspongui a 
la resta d’òrgans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
 

TÍTOL III 
Funcionament 

 
Article 11. Contingut de denúncies sobre frau o irregularitats de fons 
europeus. 
 
1. Les denúncies hauran de contenir: 

 
- Relació dels fets i les circumstàncies amb el detall suficient per facilitar la 
identificació per l´Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de la situació de frau 
o irregularitat en la gestió de fons europeus. 
- Emplenar amb el màxim de rigor possible els camps destinats a descriure la 
conducta fraudulenta o irregular en la gestió dels fons europeus. 
- Els camps que identifiquen la persona que presenta la denuncia, així com els 
relatius al seu domicili i a l’adreça electrònica tenen el caràcter opcional, no 
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sent un requisit exigible per a la presentació de les denúncies. 
 
2. La presentació de les denúncies al canal ‘Bústia Ètica’, en cap cas, legitimen 
per a la presentació d’un recurs en via administrativa ni jurisdiccional, ni 
l’exercici de qualsevol acció o reclamació civil o administrativa patrimonial. 

 
 
Article 12. Forma de presentació de les denúncies. 
 
Les denúncies es faran únicament de manera telemàtica i en format electrònic 
mitjançant el canal de denúncies ‘Bústia Ètica’ que l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat posa a disposició de la ciutadania al ‘Portal de Transparència’ 
del web municipal www.esplugues.cat, podent escollir entre identificar-se com a 
denunciant o no identificar-se i presentar-la de forma anònima. 
 
En cap cas s’admetran denúncies sobre fons europeus fetes mitjançant altres 
canals o mitjans diferents del canal ‘Bústia Ètica’ com, per exemple, les xarxes 
socials. 
 
En la mesura que els mitjans tecnològics ho permetin, la interfície que permeti 
la comunicació de conductes fraudulentes o irregulars dels fons europeus 
generarà un codi de registre aleatori que, mantenint en tot cas l’anonimat de la 
persona que formula la denúncia, permeti fer el seu seguiment, així com mantenir 
el contacte entre l’òrgan gestor de la bústia i la persona que fa la denúncia a 
l’efecte de facilitar la col·laboració entre ambdues parts en la comprovació dels 
fets. 
 
 
Article 13. Admissió de les denúncies. 
 
Totes les denúncies que es presentin a través canal de la ‘Bústia Ètica’ 
seran comprovades i comunicades per part de l’òrgan gestor de la bústia a 
la Comissió Antifrau que les analitzarà, declararà la seva admissió o no admissió 
i acordarà que es realitzin les tasques d’investigació i comprovació que siguin 
convenients. 
 
Les denúncies seran declarades admeses, sempre i quan continguin informació i 
una descripció suficient i versemblant dels fets que permeti identificar la 
conducta fraudulenta o irregular envers la gestió dels fons europeus. 
 
L’admissió de la denúncia s’efectuarà per la Comissió Antifrau mitjançant una 
ponderació prèvia, degudament fonamentada, entre el fet denunciat, i la 
conducta fraudulenta o irregular en la gestió del fons europeu, i atenent sempre 

http://www.esplugues.cat/
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al principi de proporcionalitat. 
 
No s’admetran, i s’exceptuen en tot cas de l’obligació de comprovació i 
investigació dels fets, els casos de denúncies: 
 
a. Mancades de fonament o notòriament falses. 
b. Que no siguin de conductes fraudulentes o irregulars de fons europeus. 
c. Que constitueixin una infracció administrativa o un il·lícit penal. En aquest 
cas, es suspendran les actuacions de comprovació i se’n donarà compte a 
l’òrgan competent per evitar la prescripció de la infracció. 
d. Que no continguin una descripció suficientment detallada i objectiva possible 
dels fets que vol denunciar, que no permeti identificar les persones responsables 
de l’acció o omissió objecte de denúncia, i que impedeixi comprovar els fets 
comunicats per part de l’òrgan gestor. 
e. Que recullin actuacions fonamentades únicament en opinions. 

 
La Comissió Antifrau en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la presentació 
de la denúncia valorarà la versemblança de la denúncia, la determinació de l’inici 
de les actuacions d’investigació, la no admissió de la denúncia, o la remissió 
a l’òrgan competent segons correspongui. 
 
 
Article 14. Comprovació dels fets denunciats 
 
Seran objecte de comprovació totes les denúncies que hagin estat admeses 
per la Comissió Antifrau. 
 
Un cop rebuda la denúncia a la ‘Bústia Ètica’ i verificada que aquesta resulta 
versemblant per part de la Comissió Antifrau, l’òrgan gestor executarà els 
acords adoptats en el sí de la comissió en relació a les actuacions d’investigació 
dels fets i, si s’escau, de les mesures cautelars. En tot cas, es contrastaran els 
fets comunicats amb la persona o unitat organitzativa a la qual s’atribueixin que 
podran presentar al·legacions. 
 
L’actuació de comprovació dels fets denunciats es farà d’acord amb els principis 
de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia 
procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva i secret. 
 
 
Article 15. Obligació de col·laboració en les tasques de comprovació 
 
Les persones que ocupen càrrecs electes i les que presten serveis a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, així com la resta de persones que formen 
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part de les entitats incloses en el seu àmbit d’aplicació, estan obligats a prestar 
la seva col·laboració en les tasques d’investigació i comprovació dels fets. 
També facilitaran l’accés a la informació i la documentació que sol·liciti la 
Comissió Antifrau a través de la Unitat de Transparència i Govern Obert. 
 
 
Article 16. Durada de les tasques de comprovació dels fets. 
 
Les tasques de comprovació dels fets es faran en el termini més breu possible i, 
com a norma general, en un període que no ultrapassi els sis mesos des de la 
presentació de la denúncia, excepte en el casos que la Comissió Antifrau 
raoni degudament l’existència d’especial complexitat en la seva comprovació, 
i en aquest cas podrà ampliar-se fins a un màxim de 3 mesos addicionals. 
 
 
Article 17. Resultats de les tasques de comprovació dels fets. 
 
Un cop fetes les tasques de comprovació dels fets, la Unitat de Transparència i 
Govern Obert emetrà el corresponent informe on es farà constar si considera que 
pot existir o no una conducta de frau o irregularitats en la gestió dels fons 
europeus, i recomanarà les mesures de millora en la gestió pública que consideri 
adequades. Aquest informe s’elevarà a la Comissió Antifrau que aprovarà les 
recomanacions, o bé n’adoptarà altres que consideri més convenients, o bé 
ordenarà la investigació dels fets. 
 
L’informe de la Unitat Tècnica de Transparència i Govern Obert també 
proposarà la incoació d’expedients administratius per investigar i restaurar la 
legalitat alterada, adoptar mesures sancionadores o disciplinàries i/o comunicar 
a Fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d’un il·lícit penal. 
 
En cas d’evidenciar-se un supòsit de responsabilitat civil, penal o comptable, la 
Unitat Tècnica de Transparència i Govern Obert en donarà compte de manera 
immediata a la Comissió Antifrau, vetllant per evitar que es produeixi la prescripció 
de la presumpta infracció. 
 
Quan s’evidenciï la falta de fonament de la denúncia o que ha estat feta amb 
ple coneixement de la seva falsedat o faltant de manera temerària a la veritat, 
es farà constar a l’informe de la Unitat Tècnica de Transparència i Govern Obert i 
es procedirà al seu arxiu si així ho acorda la Comissió Antifrau. 
 
També podrà acordar que s’arxivin les comprovacions quan en resulti 
acreditada la manca de conducta fraudulenta o irregular en la gestió del fons 
europeu. 
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En tot cas, la persona a qui se li atribueixi la conducta investigada, té dret a que 
no s’emetin conclusions que, de manera directa o indirecta, continguin 
referències nominals mentre no hagi tingut oportunitat real de conèixer els fets 
comunicats i de deixar constància del seu parer presentant al·legacions per 
escrit. 
 
 
Article 18. Naturalesa de les conclusions 
 
Les conclusions formulades a l’informe de la Unitat Tècnica de Transparència 
i Govern Obert tenen la consideració de tràmits no qualificats, per tant no 
susceptibles de recurs, ja que no declaren de manera definitiva l’existència de 
responsabilitat ni de vulneració de l’ordenament jurídic, sinó que se centren 
en millorar la gestió i en l’efectivitat de les regles de conducta, i constitueix, 
si escau, la comunicació d’una eventual responsabilitat disciplinària, penal o 
de responsabilitat sancionadora administrativa, que serà valorada per la 
Comissió Antifrau d’acord amb el procediment establert. 
 
 
Article 19. Efectes d’informació reservada 
 
Quan les conclusions formulades a l’informe de la Unitat Tècnica de 
Transparència i Govern Obert incorporin una proposta a la Comissió Antifrau 
d’incoació d’un expedient sancionador o disciplinari, les tasques de comprovació 
dels fets i la decisió d’incoació de l’expedient poden tenir amb caràcter previ la 
realització d’una informació reservada. 
 
 

TÍTOL IV 
 

Accés a la informació, publicitat i confidencialitat Article 20. Publicitat i 
accés a la informació 
 
1. En aplicació dels principis de transparència i amb la garantia de 
confidencialitat deguda es publicaran al Portal de Transparència la relació de les 
comunicacions de denúncies admeses i investigades, les propostes efectuades 
i, en especial, les mesures proposades per eliminar eventuals conductes 
contràries a l’ordenament jurídic i als principis o regles ètiques i de bon govern. 
Es publicaran una vegada a l’any al Portal de Transparència. 
 
2. La publicació es durà a terme amb ple respecte a la normativa reguladora 
de la transparència i a la legislació de protecció de dades de caràcter personal, 
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amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis i aprofundir en el compliment 
dels principis i valors ètics i de bon govern. 
 
3. Així mateix, es garanteix a qualsevol persona el dret d’accés a la informació 
recollida i elaborada per la ‘Bústia Ètica’ i dels procediments i actuacions que 
se’n derivin. En la determinació de l’abast d’aquest dret, en atenció a les 
cauteles de confidencialitat necessàries aplicables al cas, es pot limitar l’accés a 
la informació quan aquest accés suposi un perjudici per a la prevenció, 
investigació i sanció de fets il·lícits penals o administratius i en la resta de 
supòsits que es preveuen en la normativa reguladora de la transparència i del 
dret d’accés a la informació pública. 
 
Article 21. Confidencialitat i accés a la informació 
 
1. En el cas que s’incloguin dades personals en les comunicacions o 
informacions rebudes objecte de la present regulació, els mateixos seran tractats 
d’acord amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades 
personals i garantia de drets digitals o normativa que la substitueixi, en especial, 
tenint en compte la informació personal que pugui proporcionar la presentació 
d’una comunicació es farà servir únicament per tractar l’assumpte a què es 
refereixi. 
 
Aquestes dades no se cediran ni comunicaran a entitats ni a persones 
alienes a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i seran tractades 
exclusivament pel personal de l’òrgan gestor expressament encarregat de les 
tasques de comprovar i de formular la recomanació procedent, llevat que sigui 
procedent comunicar els fets i les persones responsables per raó d’una 
eventual responsabilitat disciplinària, penal o de responsabilitat sancionadora 
administrativa. 

 
2. Sens perjudici de la resta de previsions, la persona que presenta la 
comunicació no adquireix la condició de persona interessada. Si consta la 
seva identitat i adreça electrònica, podrà tenir coneixement de l’estat de 
tramitació i del resultat de la investigació o la comprovació quan resultin 
afectats els seus drets individuals o col·lectius reconeguts per la legislació 
aplicable en l’exercici de les competències municipals. 
 
Altrament, podrà tenir-ne coneixement mitjançant els mecanismes de publicitat 
previstos en l’article anterior. 

 
3. Si en la comunicació ha manifestat la seva intenció de comparèixer com a 
persona interessada, es beneficiarà, sempre que tingui la legitimació 
corresponent, d’aquesta condició en el procediment administratiu que, si escau, 
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s’incoï posteriorment arran de les tasques de gestió de la comunicació que es 
duguin a terme. 

 
 
Article 22. Tractament de dades de caràcter personal 
 
Les dades personals s’incorporaran al registre de tractament de dades de 
titularitat municipal creat a l’efecte per la gestió de la ‘Bústia Ètica’, amb el nivell 
de seguretat exigit per la normativa vigent al respecte, essent l’òrgan gestor 
l’únic autoritzat als efectes del seu tractament com encarregat de la gestió de 
les dades contingudes en les comunicacions, d’acord amb el Reglament (UE) 
2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, això com la Llei 
orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals i resta normativa d’aplicació i/o que pogués substituir-les. 
 
Per exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la persona es pot 
dirigir a l’adreça que s’indica a la interfície habilitada especialment en la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
 
Disposició addicional 
 
Primera. Comunicacions relatives al Codi de Bon Govern de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat 
 
Les comunicacions a la ‘Bústia Ètica’ que tinguin per objecte vulneracions de 
normes de conducta previstes al Codi de Bon Govern de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per part de les persones destinatàries s’investigaran 
d’acord amb allò que disposa aquesta normativa i el propi Codi. 
 
Disposició transitòria 
 
El funcionament del canal de denúncies ‘Bústia Ètica’ serà d’aplicació a les 
conductes que es duguin a terme a partir de la seva entrada en vigor. 
 
A l’efecte de millorar o consolidar les bones pràctiques en la gestió municipal i la 
gestió ètica, també s’aplicarà a les actuacions posteriors a l’entrada en vigor 
de l seu funcionament que derivin de decisions preses amb anterioritat que 
condicionin directament la gestió actual de les competències i la prestació dels 
serveis públics municipals, sense perjudici de la garantia dels drets del personal 
i dels càrrecs electes municipals i de la prescripció que s’ha d’aplicar en 
procediments disciplinaris i penals. 
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Disposició final 
 
El funcionament del canal de denúncies ‘Bústia Ètica’ entrarà en vigor transcorreguts 
15 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
"Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
hàbil següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia hàbil següent al de la seva publicació.” 
 
 
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, 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, Sra. 
Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, 
és a dir dinou vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA PRÒRROGA I DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL LA MAINADA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
1.- Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de data 
15 de juliol de 2009, es va atorgar la concessió de la gestió del servei públic de 
l’Escola bressol La Mainada a la Societat Cooperativa Escola Bressol La 
Mainada S.C.C.L amb NIF F08819872 Aquest contracte resta subjecte a les 
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determinacions de Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
2.- La vigència inicial del contracte es va establir en deu anys, i es va estendre 
des de l’1 d’octubre de 2009 fins el 30 de setembre de 2019; posteriorment el 
contracte es va prorrogar anualment per mutu acord de les parts, prèvia 
resolució expressa de l’òrgan de contractació, trobant-se actualment en període 
de pròrroga acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 juliol de 
2021. La durada màxima del contracte, inclusió feta de les seves pròrrogues no 
podrà excedir de vint-i-cinc anys. 
 
3.- En data 21 d’abril de 2022, número de registre d’entrada 2022/8005 (la 
concessionària del servei va sol·licitar una nova pròrroga pel període que va 
d’octubre de 2022 a setembre de 2023. A la vista de la sol·licitud formulada el 
servei competent per raó de la matèria ha emès informe en el que posa de 
relleu que l’empresa contractista està gestionant el servei de forma satisfactòria 
tant per l l’Ajuntament, com per a les famílies usuàries de l’escola bressol La 
Mainada. 
 
4.- Fins al moment, les prestacions que constitueixen la gestió pública objecte 
de la concessió administrativa es concreten en l’escolarització de nens i nenes 
de 0 a 3 anys, restant altres serveis complementaris, com ara servei 
d’acolliment i servei de menjador, fora de l’àmbit el contracte de gestió de 
serveis. 
 
La contraprestació que rep la contractista per la gestió del servei deriva de la 
suma de dos conceptes: 
 
1. Rendiment de la tarifa aprovada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
i que és satisfeta directament per les famílies i/o per les persones tutores dels 
nens i nenes escolaritzats. Imports que han d’abonar les famílies dels menors 
escolaritzats està recollida en a l’apartat VII de l’Annex de l’Ordenança fiscal 
municipal número 12, reguladora dels preus públics, actualment vigent. 
 
L’import del preu públic per alumne i mes és de 114,00 € (11 mesos). Import 
al que li és d’aplicació el sistema de tarifació recollit a la pròpia Ordenança 
fiscal en aplicació del qual pot quedar reduït l’import concret que abonarà cada 
família, però que resulta neutre per a la contractista en la mesura en que el 
diferencial és compensat per l’Ajuntament. 
 
2. Aportació abonada directament per l’Ajuntament a la contractista que es 
calcula en atenció al nombre de places realment ocupades i en funció d’un 
import per plaça ocupada. 
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En l’actualitat, l’import de l’aportació municipal és de 97,29 € per alumne i mes 
(12 mesos). 
 
La contraprestació que rep la contractista pels serveis no inclosos en 
l’escolarització, com ara servei d’acolliment i servei de menjador és satisfeta 
directament per les famílies i/o per les persones tutores de nens i nenes 
escolaritzats, sense que el seu import sigui determinat per l’Ajuntament. 
 
Fins el moment actual, els imports determinats per aquests serveis són: 
 
- Acolliment de 8:00 hores a 09:00 hores: 55,00 €/mes. 
- Menjador: 160,00 €/mes (190,00 € al mes pel servei de dinar i berenar). 
- Assegurança i material escolar: 120,00 €, un pagament únic cada curs. 
 
5.- En aquest context, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la vista de la 
pròpia evolució de les prestacions descrites en el llarg període de vigència de 
l’actual contracte, de la conveniència per a l’interès públic d’homogeneïtzar les 
prestacions bàsiques de les quatre escoles bressol municipals, dels canvis 
socials i demogràfics que s’estan donant al municipi, i, també, de la nova 
situació generada per l’evolució cap a la gratuïtat de l’escolarització de zero a 
tres anys iniciada per la Generalitat de Catalunya, i que ja durant el curs 2022- 
2023 beneficiarà a les famílies d’alumnes I2, té la voluntat, degudament 
justificada a l’informe tècnic incorporat a l’expedient, de: 
 
- Modificar l’import de la tarifa que les famílies abonen per l’escolarització 
dels alumnes d’I0 i d’I1, que s’incrementaria fins als 125,00 €/mes, per onze 
mesos. Simultàniament, i de conformitat amb el que disposa la Llei la 
naturalesa jurídica d’aquesta aportació econòmica passarà a tenir la 
consideració de preu privat. 
 
- Modificar l’estructura de la contraprestació a percebre per la contractista en 
relació amb l’escolarització dels alumnes d’I2, atès que serà gratuït per a les 
famílies i la concessionària percebrà la seva contraprestació íntegrament de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de forma que l’import total a percebre 
per alumne i per aquest concepte serà de 125,00 €/mes, per 11 mesos cada 
anualitat. 
- Acordar amb les empreses concessionàries la modificació, per part 
d’aquestes, de la contraprestació que reben de les famílies, en concepte dels 
serveis de menjador, acolliment, assegurança escolar i material escolar, de 
forma que els imports a percebre per alumne i per aquests conceptes siguin 
els següents: 
 
Servei de menjador ( preus mensuals) 
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No lactants: 
160,00 € dinar (12,00 € dinar esporàdic) 
30,00 € berenar (3,50 € berenar esporàdic) 
180,00 € dinar i berenar (15,00 € quan és esporàdic) 
 
Lactants, que encara no consumeixin aliments sòlids: l’aliment que 
consumeixen es porta a l’escola per part de les famílies, tutors/es i/o 
guardador/es. El servei d’alimentació en horari de dinar serà de 50,00 € 
mensuals (4,00 € esporàdic). Si fa ús del servei en horari de dinar i berenar, 
80,00 € mensuals e (6,50 € esporàdic). 
 
Si l’infant no ha fet ús efectiu del servei tots els dies, es facturarà només 
pels dies i àpats en què l’hagi gaudit, sempre i quan s’avisi de la seva 
absència abans de les 9:00h del mateix dia. 
 
Servei d’acollida de matí ( preus mensuals) 
 
En cas de fer ús del servei de forma continuada, l’acollida matinal de 
8:00 a 9:00h tindrà un cost de 50,00 € mensuals. 
 
La concessionària podrà, d’acord amb l’Ajuntament, oferir a les famílies un 
horari d’acollida més ampli, o per franges de temps, establint un preu 
proporcional al mateix. 
 
S’establiria un servei de tarda en cas d’haver demanda suficient. 
 
Assegurança escolar i material escolar 
 
Es farà un pagament de 120,00 € en concepte d’assegurança escolar i 
material. Aquest serà un únic pagament cada curs escolar, en el moment 
de formalització de la matrícula o renovació de la mateixa. 
 
6.- Vistos els antecedents, en document de data 9 de juny de 2022, les 
representants legals de la concessionària de la gestió del servei van manifestar 
la seva voluntat de demanar la pròrroga del contracte de concessió de la gestió 
del servei d’escola bressol La Mainada i van expressar també amb la seva 
conformitat amb el conjunt de modificacions que, des dels serveis municipal, es 
consideren oportunes i necessàries en el contracte per al seu correcte 
funcionament durant la potencial vigència prorrogada del contracte. El 
document de referència i els compromisos assolits per la concessionària consta 
incorporat a l’expedient administratiu. 
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7.- De conformitat amb les disposicions legals vigents, i de conformitat també 
amb el que determinen els plecs de condicions reguladors aprovats per 
l’Ajuntament, com a ens titular del servei públic, el contracte pot ser objecte de 
modificació per raons d’interès públic degudament motivades i evidenciades a 
l’expedient administratiu. 
 
8.- Finalment, es considera oportú que les famílies d’infants que s’incorporaran 
al trams I2 durant el mes de setembre de 2022 puguin gaudir de la gratuïtat del 
servei  d’escolarització des d’aquest mateix mes de setembre, amb 
independència de que les aportacions que ha de realitzar la Generalitat de 
Catalunya adreçades al finançament d’una part del servei únicament 
contemplin el període octubre – juliol de cada anualitat. Amb aquesta finalitat 
l’Ajuntament suportarà al seu càrrec aquest finançament que comportarà una 
despesa màxima de 7.500,00 €. Aquest càlcul correspon a 60 places escolars, 
el màxim autoritzat en l’escola Bressol La Mainada per al nivell I-2, a raó 
de 125,00 € per infant, computant l’indicat mes de setembre. 
 
Per la qual cosa, a la vista dels informes tècnic i jurídic que consten integrats 
a l’expedient administratiu, i de conformitat amb el que s’estableix als articles 
22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, 
 
Es proposa al Ple 
 
Primer.- Aprovar la modificació de mutu acord entre la Corporació local i 
la concessionària del contracte de gestió de servei de l’escola Bressol 
municipal La Mainada, Cooperativa Escola Bressol La Mainada S.C.C.L amb 
NIF F- 08819872 aprovat pel Ple de la Corporació local de 15 de juliol de 2009 
en el següent sentit: 
 
a) Establir que la remuneració de la concessionària pel que fa al concepte 
d’escolarització dels alumnes del tram I2 anirà íntegrament a càrrec de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que no repercutirà cap preu, ni cap 
concepte tributari, a les famílies d’infants usuàries de l’escola Bressol La 
Mainada pel concepte d’escolarització. 
No obstant, les famílies hauran d’abonar l’import corresponent a l’assegurança 
escolar que té un cost mitjà de 6,50 € per alumne. 
 
b) Establir que la remuneració de la concessionària pel que fa al concepte 
d’escolarització dels alumnes dels trams I0 i I1, es manté en la mateixa 
estructura contemplada en el contracte vigent, en el sentit que: 
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• Per una part percebrà de les famílies d’infants usuàries pel concepte 
d’escolarització una part de la remuneració total, en concret percebrà l’import 
de 125,00 €/infant/mes, per 11 mesos de cada anualitat, de setembre a 
juliol, iniciant-se el còmput el mes de setembre de 2022. Aquest import de 
125,00 €, té la naturalesa jurídica de preu privat de caràcter contractual. 
 
• Així mateix percebrà de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l’import de 
97,29 €/infant/mes, per 12 mesos de cada anualitat, de setembre a juliol, pel 
concepte d’escolarització, iniciant-se el còmput el mes de setembre de 2022. 
 
c) Acceptar el compromís subscrit per l’empresa contractista en relació amb 
la determinació dels nous preus pels serveis complementaris que ofereix 
l’escola bressol i que no tenen el caràcter d’escolarització. Aquests nous 
preus oferts per la contractista s’incorporen amb el caràcter de preus privats de 
caràcter contractual a la concessió administrativa. 
 
El detall d’aquests preus privats de caràcter contractual és el següent: 
 
Servei de menjador (preus mensuals). 
 
i. No lactants: 
1. 160,00 € dinar (12,00 € dinar esporàdic) 
2. 30,00 € berenar (3,50 € berenar esporàdic) 
3. 180,00 € dinar i berenar (15,00 € quan és esporàdic) 
 
ii. Lactants, que encara no consumeixin aliments sòlids: l’aliment que 
consumeixen es porta a l’escola per part de les famílies, tutors/es i/o 
guardador/es. El servei d’alimentació en horari de dinar  serà  de 50,00 € 
mensuals (4,00 € esporàdic). Si fa ús del servei en horari de dinar i berenar, 
80,00 € mensuals e (6,50 € esporàdic). 
 
Si l’infant no ha fet ús efectiu del servei tots els dies, es facturarà només 
pels dies i àpats en què l’hagi gaudit, sempre i quan s’avisi de la seva absència 
abans de les 9:00h del mateix dia. 
 
Servei d’acollida de matí (preus mensuals). 
 
En cas de fer ús del servei de forma continuada, l’acollida matinal de 8:00 a 
9:00h tindrà un cost de 50,00 € mensuals. 
 
La concessionària podrà, d’acord amb l’Ajuntament, oferir a les famílies un 
horari d’acollida més ampli, o per franges de temps, establint un preu 
proporcional al mateix. 
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S’establiria un servei de tarda en cas d’haver demanda suficient. 
 
Assegurança escolar i material escolar 
 
Es farà un pagament de 120,00€ per infant en concepte d’assegurança 
escolar i material. Aquest serà un únic pagament cada curs escolar, en el 
moment de formalització de la matrícula o renovació de la mateixa. 
L’assegurança escolar té un cost mitjà de 6,50 € per alumne i el cost del 
material és de 113,50 € anuals per alumne. 
 
d) L’aplicació individualitzada del preu privat corresponent al servei 
d’escolarització a cada infant, dels trams I0 i I1 s’ajustarà a les 
determinacions del sistema de tarifació social que hagi aprovat l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, que assumirà al seu càrrec la compensació que 
correspongui abonar a la contractista per garantir la correcta remuneració 
del contracte. 
 
e) Els efectes de les modificacions descrites s’iniciaran en data 1 de setembre 
de 2022 i restaran vigents fins a la finalització de la vigència del contracte i les 
seves potencials pròrrogues o fins a la seva modificació per l’òrgan municipal 
competent. 
 
Segon- Aprovar i disposar una despesa màxima de 7.500,00 € a favor de 
la Cooperativa Escola Bressol La Mainada S.C.C.L., amb NIF F- 08819872 a 
càrrec la partida pressupostària núm. 20.32300.47900- SUBVENCIÓ 
ESCOLES BRESSOL corresponent a la part del finançament del tram Infantil-
2, del mes de setembre  de  2022,  què  en  absència  del  finançament  de  
la  Generalitat  de Catalunya en relació a aquest mes, podria haver estat 
repercutit a les famílies 
d’infants usuàries. 
 
Tercer. - Aprovar la pròrroga del contracte de concessió administrativa del 
servei públic de l’Escola Bressol La Mainada, pel període entre l’1 d’octubre de 
2022 i el 30 de setembre de 2023, amb una aportació municipal màxima de 
119.082,96 €. 
 
Quart.- Aprovar i disposar una despesa plurianual màxima de 119.082,96€ 
a favor de la Sociedad Cooperativa Escola Bressol La Mainada, S.C.C.P. a 
càrrec de la partida pressupostària 20.32300.47900-’SUBVENCIÓ ESCOLES 
BRESSOL’, com a aportació municipal pel contracte, d’acord amb la següent 
distribució pressupostària. Aquest càlcul correspon a 102 places escolars, el 
màxim autoritzat en l’esmentada escola. 
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PERÍODE IMPORT IVA TOTAL 

    Octubre/desembre 2022 29.770,74 € exempt 29.770,74 € 
        Gener/setembre 2023 89.312,22 € exempt 89.312,22 € 
        TOTAL 119.082,96 € exempt 119.082,96 € 
     

Exempts d’IVA d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/92 de 28 de desembre de l’import sobre 
el valor afegit. 
 
Cinquè.- Aprovar i disposar una despesa plurianual màxima d’octubre de 2022 
a setembre de 2023, de 89.310,00 € a favor de la Sociedad Cooperativa 
Escola Bressol La Mainada, S.C.C.P. a càrrec de la partida pressupostària 
20.32300.47900-    ‘SUBVENCIÓ    ESCOLES    BRESSOL’,    corresponents    
al finançament del curs Infantil-2. Aquest càlcul correspon a 60 places 
escolars, el màxim autoritzat en l’esmentada escola per al nivell I-2, a raó de 
125,00 € mensuals per infant, més una aportació de 113,50 € per infants a raó 
de material. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Els anteriors acords es sotmeten, pel que fa a l’any 2023 a la condició 
suspensiva establerta en l’article 69.4 del TRLCAP, de comptar amb la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2023, amb caràcter definitiu. 
 
Sisè.-  Notificar  el  present  acord  a  l’empresa  Sociedad  Cooperativa  Escola 
Bressol La Mainada, S.C.C.P. amb NIF F08819872. 
 
 
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, 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 

PERÍODE IMPORT IVA TOTAL 

Octubre/desembre 2022 22.500,00 € exempt 22.500,00 € 

Gener/setembre 2023 60.000,00 € exempt 60.000,00 € 

Quota de material del curs 6.810,00 € exempt 6.810,00 € 

TOTAL 82.500,00 € exempt 89.310,00 € 
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Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir divuit 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 CATORZE.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DE LA PRÒRROGA I DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL 
MONTSERRAT. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
1.- Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de data 15 
de juliol de 2009, es va atorgar la concessió de la gestió del servei públic de 
l’Escola bressol Montserrat a la Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Responsabilidad Limitada Guarderia Infantil Can Vidalet amb NIF F08619074. 
Aquest contracte resta subjecte a les determinacions de Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
2.- La vigència inicial del contracte es va establir en deu anys, i es va estendre 
des de l’1 d’octubre de 2009 fins el 30 de setembre de 2019; posteriorment el 
contracte es va prorrogar anualment per mutu acord de les parts, prèvia resolució 
expressa de l’òrgan de contractació, trobant-se actualment en període de 
pròrroga acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 juliol de 2021. 
La durada màxima del contracte, inclusió feta de les seves pròrrogues no podrà 
excedir de vint-i-cinc anys. 
 
3.- En data 2 de maig de 2022, número de registre d’entrada 2022/8005 la 
concessionària del servei va sol·licitar una nova pròrroga pel període que va 
d’octubre de 2022 a setembre de 2023. A la vista de la sol·licitud formulada el 
servei competent per raó de la matèria ha emès informe en el que posa de relleu 
que l’empresa contractista està gestionant el servei de forma satisfactòria tant 
per l l’Ajuntament, com per a les famílies usuàries de l’escola bressol Montserrat. 
 
4.- Fins al moment, les prestacions que constitueixen la gestió pública objecte de 
la concessió administrativa es concreten en l’escolarització de nens i nenes de 0 
a 3 anys, restant altres serveis complementaris, com ara servei d’acolliment i 
servei de menjador, fora de l’àmbit el contracte de gestió de serveis. 
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La contraprestació que rep la contractista per la gestió del servei deriva de la 
suma de dos conceptes: 
 
1. Rendiment de la tarifa aprovada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
que és satisfeta directament per les famílies i/o per les persones tutores dels 
nens i nenes escolaritzats. Imports que han d’abonar les famílies dels menors 
escolaritzats està recollida en a l’apartat VII de l’Annex de l’Ordenança fiscal 
municipal número 12, reguladora dels preus públics, actualment vigent. 
 
L’import del preu públic per alumne i mes és de 114,00 € (11 mesos). Import al 
que li és d’aplicació el sistema de tarifació recollit a la pròpia Ordenança fiscal en 
aplicació del qual pot quedar reduït l’import concret que abonarà cada família, 
però que resulta neutre per a la contractista en la mesura en que el diferencial 
és compensat per l’Ajuntament. 
 
2. Aportació abonada directament per l’Ajuntament a la contractista que es 
calcula en atenció al nombre de places realment ocupades i en funció d’un import 
per plaça ocupada. 
 
En l’actualitat, l’import de l’aportació municipal és de 97,29 € per alumne i mes 
(12 mesos). 
 
La contraprestació que rep la contractista pels serveis no inclosos en 
l’escolarització, com ara servei d’acolliment i servei de menjador és satisfeta 
directament per les famílies i/o per les persones tutores de nens i nenes 
escolaritzats, sense que el seu import sigui determinat per l’Ajuntament. 
 
Fins el moment actual, els imports determinats per aquests serveis són: 
 
- Acolliment de 8:00 hores a 09:00 hores: 55,00 €/mes 
- Menjador: 160,00 €/mes (190,00€ al mes pel servei de dinar i berenar) 
- Assegurança i material escolar: 120,00 €, un pagament únic cada curs. 
 
5.- En aquest context, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a la vista de la 
pròpia evolució de les prestacions descrites en el llarg període de vigència de 
l’actual contracte, de la conveniència per a l’interès públic d’homogeneïtzar les 
prestacions bàsiques de les quatre escoles bressol municipals, dels canvis 
socials i demogràfics que s’estan donant al municipi, i, també, de la nova situació 
generada per l’evolució cap a la gratuïtat de l’escolarització de zero a tres anys 
iniciada per la Generalitat de Catalunya, i que ja durant el curs 2022- 2023 
beneficiarà a les famílies d’alumnes I2, té la voluntat, degudament justificada a 
l’informe tècnic incorporat a l’expedient, de: 
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- Modificar l’import de la tarifa que les famílies abonen per l’escolarització dels 
alumnes d’I0 i d’I1, que s’incrementaria fins als 125,00 €/mes, per onze mesos. 
Simultàniament, i de conformitat amb el que disposa la Llei la naturalesa jurídica 
d’aquesta aportació  econòmica  passarà  a tenir la consideració de preu privat. 
 
- Modificar l’estructura de la contraprestació a percebre per la contractista en 
relació amb l’escolarització dels alumnes d’I2, atès que serà gratuït per a les 
famílies i la concessionària percebrà la seva contraprestació íntegrament de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de forma que l’import total a percebre per 
alumne i per aquest concepte serà de 125,00 €/mes, per 11 mesos cada 
anualitat. 
 
- Acordar amb les empreses concessionàries la modificació, per part d’aquestes, 
de la contraprestació que reben de les famílies, en concepte dels serveis de 
menjador, acolliment, assegurança escolar i material escolar, de forma que els 
imports a percebre per alumne i per aquests conceptes siguin els següents: 
 
Servei de menjador (preus mensuals) 
 
No lactants: 
• 160,00 € dinar (12,00 € dinar esporàdic) 
• 30,00 € berenar (3,50 € berenar esporàdic) 
• 180,00€ dinar i berenar (15,00 € quan és esporàdic) 
 
Lactants, que encara no consumeixin aliments sòlids: l’aliment que consumeixen 
es porta a l’escola per part de les famílies, tutors/es i/o guardador/es. El servei 
d’alimentació en horari de dinar serà de 50,00 € mensuals (4,00 € esporàdic). Si 
fa ús del servei en horari de dinar i berenar, 80,00€ mensuals e (6,50€ 
esporàdic). 
 
Si l’infant no ha fet ús efectiu del servei tots els dies, es facturarà només pels 
dies i àpats en què l’hagi gaudit, sempre i quan s’avisi de la seva absència abans 
de les 9:00h del mateix dia. 
 
Servei d’acollida de matí (preus mensuals) 
 
En cas de fer ús del servei de forma continuada, l’acollida matinal de 8:00 a 9:00h 
tindrà un cost de 50,00 € mensuals. 
 
La concessionària podrà, d’acord amb l’Ajuntament, oferir a les famílies un horari 
d’acollida més ampli, o per franges de temps, establint un preu proporcional al 
mateix. 
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S’establiria un servei de tarda en cas d’haver demanda suficient. 
 
Assegurança escolar i material escolar 
 
Es farà un pagament de 120,00 € en concepte d’assegurança escolar i material. 
Aquest serà un únic pagament cada curs escolar, en el moment de formalització 
de la matrícula o renovació de la mateixa. 
 
6.- Vistos els antecedents, en document de data 9 de juny de 2022, les 
representants legals de la concessionària de la gestió del servei van manifestar 
la seva voluntat de demanar la pròrroga del contracte de concessió de la gestió 
del servei d’escola bressol Montserrat i van expressar també amb la seva 
conformitat amb el conjunt de modificacions que, des dels serveis municipal, es 
consideren oportunes i necessàries en el contracte per al seu correcte 
funcionament durant la potencial vigència prorrogada del contracte. El document 
de referència i els compromisos assolits per la concessionària consta incorporat 
a l’expedient administratiu. 
 
7.- De conformitat amb les disposicions legals vigents, i de conformitat també 
amb el que determinen els plecs de condicions reguladors aprovats per 
l’Ajuntament, com a ens titular del servei públic, el contracte pot ser objecte de 
modificació per raons d’interès públic degudament motivades i evidenciades a 
l’expedient administratiu. 
 
8.- Finalment, es considera oportú que les famílies d’infants que s’incorporaran 
al trams I2 durant el mes de setembre de 2022 puguin gaudir de la gratuïtat del 
servei d’escolarització des d’aquest mateix mes de setembre, amb 
independència de que les aportacions que ha de realitzar la Generalitat de 
  
Catalunya adreçades al finançament d’una part del servei únicament contemplin 
el període octubre – juliol de cada anualitat. Amb aquesta finalitat l’Ajuntament 
suportarà al seu càrrec aquest finançament que comportarà una despesa 
màxima de 7.500,00 €. Aquest càlcul correspon a 60 places escolars, el màxim 
autoritzat en l’escola Bressol Montserrat per al nivell I-2, a raó de 125,00 € per 
infant, computant l’indicat mes de setembre. 
 
Per la qual cosa, a la vista dels informes tècnic i jurídic que consten integrats a 
l’expedient administratiu, i de conformitat amb el que s’estableix als articles 
22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, 
 
Es proposa al Ple 
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Primer.- Aprovar la modificació de mutu acord entre la Corporació local i la 
concessionària del contracte de gestió de servei de l’escola Bressol municipal 
Montserrat , Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado de Responsabilidad 
Limitada Guarderia Infantil Can Vidalet, amb NIF F08619074. aprovat pel Ple de 
de la Corporació local de 15 de juliol de 2009 en el següent sentit: 
 
a) Establir que la  remuneració de la concessionària pel que fa al concepte 
d’escolarització dels alumnes del tram I2 anirà íntegrament a càrrec de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que no repercutirà cap preu, ni cap 
concepte tributari, a les famílies d’infants usuàries de l’escola Bressol  Montserrat 
pel concepte d’escolarització. 
 
No obstant, les famílies hauran d’abonar l’import corresponent a l’assegurança 
escolar que té un cost mitjà de 6,50 € per alumne. 
 
b) Establir que la remuneració de la concessionària pel que fa al concepte 
d’escolarització dels alumnes dels trams I0 i I1, es manté en la mateixa estructura 
contemplada en el contracte vigent, en el sentit que: 
 
• Per una part percebrà de les famílies d’infants usuàries pel concepte 
d’escolarització una part de la remuneració total, en concret percebrà l’import de 
125,00€/infant/mes, per 11 mesos de cada anualitat, de setembre a juliol, 
iniciant-se el còmput el mes de setembre de 2022. Aquest import de 125,00 €, té 
la naturalesa jurídica de preu privat de caràcter contractual. 
 
• Així mateix percebrà de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l’import de 
97,29 €/infant/mes, per 12 mesos de cada anualitat, de setembre a juliol, pel 
concepte d’escolarització, iniciant-se el còmput el mes de setembre de 2022. 
 
c) Acceptar el compromís subscrit per l’empresa contractista en relació amb la 
determinació dels nous preus pels serveis complementaris que ofereix l’escola 
bressol i que no tenen el caràcter d’escolarització. Aquests nous preus oferts per 
la contractista s’incorporen amb el caràcter de preus privats de caràcter 
contractual a la concessió administrativa. 
 
El detall d’aquests preus privats de caràcter contractual és el següent: 
  
• Servei de menjador (preus mensuals) 
i. No lactants: 

1. 160,00 € dinar (12,00 € dinar esporàdic) 
2. 30,00 € berenar (3,50 € berenar esporàdic) 
3. 180,00 € dinar i berenar (15,00 € quan és esporàdic) 
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ii. Lactants, que encara no consumeixin aliments sòlids: l’aliment que 
consumeixen es porta a l’escola per part de les famílies, tutors/es i/o 
guardador/es. El servei d’alimentació en horari de dinar serà de 50,00 € 
mensuals (4,00 € esporàdic). Si fa ús del servei en horari de dinar i berenar, 
80,00 € mensuals e (6,50 € esporàdic). 
 
Si l’infant no ha fet ús efectiu del servei tots els dies, es facturarà només pels 
dies i àpats en què l’hagi gaudit, sempre i quan s’avisi de la seva absència abans 
de les 9:00h del mateix dia. 
 
• Servei d’acollida de matí ( preus mensuals) 
 
En cas de fer ús del servei de forma continuada, l’acollida matinal de 8:00 a 9:00h 
tindrà un cost de 50,00 € mensuals. 
 
La concessionària podrà, d’acord amb l’Ajuntament, oferir a les famílies un horari 
d’acollida més ampli, o per franges de temps, establint un preu proporcional al 
mateix. 
 
S’establiria un servei de tarda en cas d’haver demanda suficient. 
 
• Assegurança escolar i material escolar 
 
Es farà un pagament de 120,00 € per infant en concepte d’assegurança escolar 
i material. Aquest serà un únic pagament cada curs escolar, en el moment de 
formalització de la matrícula o renovació de la mateixa. L’assegurança escolar té 
un cost mitjà de 6,50 € per alumne i el cost del material és de 113,50 € anuals 
per alumne. 
 
d) L’aplicació individualitzada del preu privat corresponent al servei 
d’escolarització a cada infant, dels trams I0 i I1 s’ajustarà a les determinacions 
del sistema de tarifació social que hagi aprovat l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, que assumirà al seu càrrec la compensació que correspongui abonar 
a la contractista per garantir la correcta remuneració del contracte. 
 
e) Els efectes de les modificacions descrites s’iniciaran en data 1 de setembre 
de 2022 i restaran vigents fins a la finalització de la vigència del contracte i les 
seves potencials pròrrogues o fins a la seva modificació per l’òrgan municipal 
competent. 
  
Segon.- Aprovar i disposar una despesa màxima de 7.500,00 € a favor de l la 
Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado de Responsabilidad Limitada 
Guarderia Infantil Can Vidalet, de amb NIF F08619074, a càrrec la partida 
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pressupostària núm. 20.32300.47900- SUBVENCIÓ ESCOLES BRESSOL 
corresponent a la part del finançament del tram Infantil-2, del mes de setembre 
de 2022, què en absència del finançament de la Generalitat de Catalunya en 
relació a aquest mes, podria haver estat repercutit a les famílies d’infants 
usuàries. 
 
Tercer. - Aprovar la pròrroga del contracte de concessió administrativa del servei 
públic de l’Escola Bressol La Mainada, pel període entre l’1 d’octubre de 2022 i 
el 30 de setembre de 2023, amb una aportació municipal màxima de  
119.082,96€. 
 
Quart.- Aprovar i disposar una despesa plurianual màxima de 119.082,96€ a 
favor de la Sociedad Cooperativa Escola Bressol La Mainada,  S.C.C.P.  a càrrec 
de la partida pressupostària 20.32300.47900-’SUBVENCIÓ ESCOLES 
BRESSOL’, com a aportació municipal pel contracte, d’acord amb la següent 
distribució pressupostària. Aquest càlcul correspon a 102 places escolars, el 
màxim autoritzat en l’esmentada escola. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Exempts d’IVA d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/92 de 28 de desembre de l’import sobre el 
valor afegit. 
 
Cinquè. - Aprovar i disposar una despesa plurianual màxima d’octubre de 2022 
a setembre de 2023, de 89.310,00 € a favor de Sociedad Cooperativa de Trabajo 
Asociado de Responsabilidad Limitada Guarderia Infantil Can Vidalet, amb NIF 
F08619074, a càrrec de la partida pressupostària 20.32300.47900- 
‘SUBVENCIÓ ESCOLES BRESSOL’, corresponents al finançament del curs 
Infantil-2. Aquest càlcul correspon a 60 places escolars, el màxim autoritzat en 
l’esmentada escola per al nivell I-2, a raó de 125,00 € mensuals per infant, més 
una aportació de 113,50 € per infants a raó de material. 
 

PERÍODE IMPORT IVA TOTAL 

    Octubre/desembre 2022 29.770,74 € exempt 29.770,74 € 
        Gener/setembre 2023 89.312,22 € exempt 89.312,22 € 
        TOTAL 119.082,96 € exempt 119.082,96 € 
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Els  anteriors  acords  es  sotmeten,  pel  que  fa  a  l’any  2023  a  la  condició 
suspensiva  establerta  en  l’article  69.4  del  TRLCAP,  de  comptar  amb  la 
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost 
municipal per a l’any 2023, amb caràcter definitiu. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado 
de Responsabilidad Limitada Guarderia Infantil Can Vidalet amb NIF F08619074. 
 
 
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, 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, Sra. 
Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir divuit 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 QUINZE.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA TARIFACIÓ SOCIAL DEL PREU DE L’ESCOLARITZACIÓ DELS TRAMS 
INFANTIL 0 I INFANTIL 1 DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va establir el sistema de tarifació social 
a les escoles bressol municipals l’any 2012. Aquest sistema i la seva regulació 
va quedar integrada, atesa la naturalesa de preu públic de la tarifa per la 
utilització del servei d’escolarització a les escoles bressol municipals, en 
l’Ordenança fiscal número 12 reguladora dels preus públics, annex VII. 

PERÍODE IMPORT IVA TOTAL 
Octubre/desembre 2022 22.500,00 € exempt 22.500,00 € 
Gener/setembre 2023 60.000,00 € exempt 60.000,00 € 

Quota de material del curs 6.810,00 € exempt 6.810,00 € 

TOTAL 82.500,00 € exempt 89.310,00 € 
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En sessió de data 15 de juny de 2022, el Ple de la Corporació va acordar la 
derogació d’aquest apartat VII de l’annex de l’Ordenança número 12. La 
derogació es va produir, com a conseqüència de la modificació operada en la 
naturalesa jurídica de la contraprestació per la utilització del servei 
d’escolarització que ha passat de ser preu públic a preu privat, raó per la qual no 
pot ser objecte de regulació mitjançant l’ordenança de preus públics i ha de 
quedar recollida adequadament com a preu contractual. 
 
La tarifació social pot definir-se com a un sistema per determinar el preu públic 
d’un servei en el que cada família ha de pagar en funció dels seus ingressos 
atenent a criteris de progressivitat. El seu encaix jurídic derivava dels article 41, 
47 i concordants de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i, habitualment, 
les dades bàsiques que es fan servir per calcular la tarifa són el nombre de 
persones de la unitat familiar i la renda; i també, en la majoria de casos es 
determinen uns trams preestablerts. 
 
No obstant, prenent en consideració que el preu privat contractual per la 
utilització del servei d’escolarització de les escoles bressol municipals no deixa 
de ser una tarifa, res impedeix aplicar el sistema de tarifació social mantenint els 
criteris de progressivitat i fent servir per al càlcul de la tarifa aplicable a cada 
família, bàsicament, el nombre de persones de la unitat familiar i la renda familiar. 
 
El Ple de la Corporació en la part expositiva de l’acord de derogació del preu 
públic de les escoles bressol, adoptat en sessió de data 15 de juny de 2022, va 
expressar la seva voluntat de mantenir la tarifació social “...fins a un 85% a 
aquelles persones residents a Esplugues, amb una antiguitat mínima d’un any, 
amb uns ingressos anuals per membre de la unitat familiar, inferiors al 85% de 
l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i una vegada deduït el 
lloguer i les despeses per hipoteca”. 
 
Una vegada aprovat el sistema de tarifació social, l’aplicació individualitzada del 
preu privat corresponent al servei d’escolarització a cada infant, dels trams 
Infantil 0 i Infantil 1 s’ajustarà a les determinacions del sistema de tarifació social 
i els preus resultants constituiran el preu contractual individualitzat que tindrà dret 
a percebre l’empresa contractista gestora del servei, assumint l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, al seu càrrec, la compensació que correspongui 
abonar a la contractista per garantir la correcta remuneració del contracte. 
  
Per la qual cosa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.-  Aprovar la tarifació social del preu de l’escolarització dels trams Infantil 
0 i Infantil 1 de les escoles bressol municipals, que s’ajusta a les següents 
determinacions: 
 
1. Import màxim del preu privat contractual d’escolarització dels trams Infantil 0 i 
Infantil 1 de les escoles bressol municipals és de 125 €/alumne/mes. 
2. Les persones residents a Esplugues, amb una antiguitat mínima d’un any, amb 
uns ingressos anuals per membre de la unitat familiar, una vegada deduït el 
lloguer i les despeses per hipoteca, inferiors al 85 % de l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC), abonaran els preus següents: 
 

 
2022 

 
7.967,73 € 

Percentatge 
sobre 

l’import 
màxim del 

preu 
contractual 

PREU 
APLICABLE 

€/alumne/mes 

RENDA SEGONS MEMBRES UNITAT FAMILIAR 
(NÚM. MEMBRES) 

   2 3 4 5 6 

Fins el 45%  
80 % 

 
25 € 

 
7.170,98 

 
10.756,48 

 
14.341,97 

 
17.927,46 

 
21.512,95 

Més del 45 
% Fins al 
55% 

 
65 % 

 
43,75 € 

 
8.764,54 

 
13.146,80 

 
17.529,07 

 
21.911,34 

 
26.293,61 

Més del 
55% Fins al 
65 % 

 
45 % 

 
68,75 € 

 
10.358,09 

 
15.537,13 

 
20.716,18 

 
25.895,22 

 
31.074,26 

 
Més del 65 
% Fins al 75 
% 

 
25 % 

 
93,75 € 

 
11.951,64 

 
17.927,46 

 
23.903,28 

 
29.879.10 

 
35.854,92 

Més del 75 
% Fins al 85 
% 

 
15 % 

 
106,25 € 

 
13.545,19 

 
20.317,79 

 
27.090,38 

 
33.862,98 

 
40.635,58 

 
3. Per gaudir d’aquest tarifació social de l’escolarització, les persones 
interessades hauran de sol·licitar i acreditar el compliment del requisits descrits 
a l’apartat anterior. 
 
4. Per valorar la capacitat econòmica i la deducció màxima aplicable, s’utilitzaran 
els mateixos criteris que figuren en els barems establerts per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics en concepte de beques, que s’aproven anualment per 
l’Ajuntament. 
  
 



 
 
 
 
 

 
 pàg 81
   
 
 
 

Segon.- Aprovar que l’aplicació individualitzada del preu privat corresponent al 
servei d’escolarització a cada infant, dels trams Infantil 0 i Infantil 1 s’ajustarà a 
les determinacions del sistema de tarifació social i els preus establerts al punt 
anterior i constituiran el preu contractual individualitzat que tindrà dret a percebre 
l’empresa contractista gestora del servei de la família que en cada cas es tracti, 
constituint part indestriable del contracte administratiu en cada cas subscrit. 
 
L’Ajuntament assumirà, al seu càrrec, la compensació que correspongui abonar 
a la contractista per garantir la correcta remuneració del contracte. 
 
Tercer.- Atès que la Generalitat de Catalunya ha establert que la gratuïtat per a 
les famílies de l’escolarització a les escoles bressol s’assolirà esglaonadament 
en funció dels diferents trams d’escolarització, restant pendents els trams Infantil 
0 i Infantil 1, el present acord s’ajustarà a l’efectiva entrada en vigor de la gratuïtat 
en el tram que en cada cas correspongui, restant conclosa la seva vigència una 
vegada la totalitat de trams tinguin caràcter gratuït. 
 
Quart.- Notificar el present acord a les empreses concessionàries de la gestió 
del servei de les quatre escoles bressol municipals. 
 
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al portal web municipal, al Portal de Transparència i a Tauler virtual de 
l’Ajuntament; així com a les diferents escoles bressol municipals i a la revista 
municipal El Pont. 
 
 
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, 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, Sra. 
Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, 
és a dir dinou vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

MOCIONS 
 



 
 
 
 
 

 
 pàg 82
   
 
 
 

ACORD NÚMERO SETZE.- MOCIÓ 13/22 DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
A L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER RECUPERAR LA 
PISCINA EXTERIOR DE CAN VIDALET. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Fa més de 20 anys el Govern d’Esplugues va clausurar la piscina situada junt a 
l’antic poliesportiu de Can Vidalet del C/Glicines amb C/Eucaliptus, per tal 
d’adequar-la a la normativa reguladora. Aquest tancament encara és efectiu a 
data de l’avui. 
 
Aquest fet, junt amb el tancament de l’antiga piscina de Les Moreres, fa que la 
piscina situada al parc dels Torrents sigui l’única piscina pública exterior 
d’Esplugues. Durant els darrers anys s’ha posat de manifest de forma objectiva 
que l’aforament de la piscina dels Torrents és insuficient per tal de cobrir la 
totalitat de la demanda de la Ciutat. 
 
A data d’avui no es coneix cap concreció per part de l’actual Govern d’Esplugues 
en relació a la recuperació de la piscina exterior de Can Vidalet. Una piscina que, 
per al grup proposant, és una prioritat. 
 
Atès que no existeix ni planificació a mig o llarg termini per a estudiar la viabilitat 
de recuperar l’esmentada piscina, ni es contempla a nivell de pressupost 
municipal vigent, ni consta concreció al Pla Anual de contractació aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2021, el Grup Municipal Popular a 
l’Ajuntament d’Esplugues proposa els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Que la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat estudiï, en el 
termini màxim de sis mesos, les propostes que els diferents grups municipals en 
relació a la recuperació de la piscina de Can Vidalet. 
 
SEGON: Que el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues es posicioni formalment a favor 
de recuperar la piscina exterior de Can Vidalet i que aquesta sigui una realitat en 
els propers 15 mesos. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor 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, Sra. Dolores Castro Leiva, 
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Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir vuit vots. Voten en contra 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, 
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 onze vots. 
 
La moció es rebutja per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DISSET.- MOCIÓ 14/22 DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR 
A L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT EN RELACIÓ AL 
SERVEI DE CASAL D’ESTIU I CASAL JOVE D’ESPLUGUES. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En data 20 de maig de 2022 l’Alcaldessa formalitzà, en nom de l’Ajuntament 
d’Esplugues, contracte relatiu a la gestió del servei públic "Casal d’Estiu, 
Espluestiu (infants i adolescents) d’Esplugues de Llobregat, 2022" amb l’empresa 
NICE MOMENTS FACTORY SL, per un import de 70.798,00 € amb IVA. 
 
Al procés de licitació previ a la formalització del contracte, 5 empreses més van 
presentar ofertes (essent el detall FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI E.l. 
L’EINA, SCCL ANNCON LLEURE l OCI SL FUNDACIÓ PERE TARRÉS NASCOR 
FORMACIÓ TRIAJOCK, SL PUNTUAJOCS, SL) 
 
A l’expedient administratiu es constata l’existència d’un informe tècnic valoratiu 
dels criteris sotmesos a judici de valor amb una motivació del repartiment de les 
puntuacions molt pobre, amb nombroses generalitats i desajustos evidents entre 
les motivacions al·legades i el punts finalment obtinguts per les empreses. 
 
Després de determinar l’oferta de l’empresa NICE MOMENTS FACTORY SL com 
a anormalment baixa consta a l’expedient administratiu la sol·licitud de 
documentació relativa a la capacitat, solvència i altres elements previs a 
l’adjudicació del contracte. 
 
Es constata que un cop iniciada la prestació del servei nombroses famílies usuaris 
del servei consideren que el servei no s’està prestant d’acord amb els estàndards 
mínims de qualitat, fet que genera un important neguit i angunia als usuaris. 
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Atès que no consta a l’expedient cap acte administratiu encaminat a corregir les 
situacions esmentades anteriorment, el Grup Municipal Popular a l’Ajuntament 
d’Esplugues proposa els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Que l’Ajuntament d’Esplugues realitzi les accions necessàries i 
suficients per assegurar la correcta prestació del servei, garantint els estàndards 
mínims de qualitat i excel·lència concretats al PPT. 
 
SEGON: Que l’Ajuntament d’Esplugues inicií la revisió d’ofici de l’adjudicació del 
contracte relatiu a Casal d’Estiu, Espluestiu (infants i adolescents) d’Esplugues de 
Llobregat, 2022" amb l’empresa NICE MOMENTS FACTORY SL, per un import 
de 70.798,00€ amb IVA; un cop posades de manifest evidents mancances en 
l’informe tècnic de valoració de les ofertes i la documentació acreditativa de la 
solvència. 
 
TERCER: Que l’Ajuntament d’Esplugues no prorrogui en cap cas el contracte 
formalitzat amb NICE MOMENTS FACTORY SL per l’any 2023 i liciti de nou el 
servei, preveient uns criteris de valoració de les ofertes amb major ponderació dels 
criteris de qualitat i experiència en la prestació del servei. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan 
Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. 
Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir sis vots. Voten en contra 
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, 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 onze vots. S’hi 
abstenen la regidora Sra. Gemma García Cejas i el regidor Sr. Diego Rodríguez 
Triano, és a dir dos vots. 
 
La moció es rebutja per majoria absoluta. 
 
 
ACORD NÚMERO DIVUIT.- MOCIÓ 15/22 DEL GRUP POLÍTIC ESPLUGUES 
EN COMÚ PODEM PER A LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS PER 
ALS ANYS 2023 I 2024. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
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El Consell de Ministres del passat 27 de juliol de 2021, amb l’objectiu de donar 
resposta a la ciutadania per la pandèmia provocada per la COVID-19 i a la 
situació d’emergència extraordinària que estava patint el nostre país, va 
prorrogar la suspensió de les regles fiscals per l’any 2022. D’aquesta manera es 
prorrogava l’acord aprovat al Congrés dels Diputats, en sessió de 20 d’octubre 
de 2020, el qual deixava sense efecte els objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic i suposa la no aplicació de la regla de la despesa pels anys 2020 
i 2021. 
 
La pandèmia provocada pel COVID-19 ha provocat una crisi sense precedents 
a totes les economies del món que trigarà diversos anys a superar-se. A Europa, 
l’economia va patir el 2020 l’esfondrament més gran des de la Segona Guerra 
Mundial. Als efectes de la pandèmia sobre una economia europea, que encara 
arrossegava les conseqüències de la crisi financera de 2008 i les polítiques de 
retallades públiques, s’afegeix la incertesa i els forts riscos a la baixa per a la 
perspectiva econòmica en el context de la invasió de Rússia a Ucraïna. 
 
La invasió militar a Ucraïna, a banda de la tràgica pèrdua de vides humanes i de 
les centenars de milers de persones refugiades, ha canviat dràsticament el 
panorama econòmic i pressupostari de l’Eurozona. La Comissió Europea 
pronostica menys creixement i més inflació de l’anticipada fa uns mesos i molta 
inestabilitat al voltant del subministrament energètic, amb preus disparats, per 
l’elevada dependència dels hidrocarburs russos i amb grans pertorbacions a les 
cadenes de subministraments. Un context que ja ha dut fa uns mesos a l’Executiu 
comunitari a proposar la suspensió un any més, fins a finals del 2023, un marc 
temporal que considerem insuficient si el que volem és pal·liar les conseqüències 
d’aquestes crisi, materialitzar les inversions Net Generation i transitar cap un 
model productiu descarbonitzat en aplicació del Pacte Verd Europeu. 
 
Les previsions de creixement del PIB a Espanya no fa pensar que el 2023 que 
deixin d’existir necessitats i demandes socials, ni projectes municipals de 
desenvolupament i progrés precisos per a la recuperació de l’activitat, l’economia 
i la feina. I tot plegat justifiquen l’extensió de la clàusula general d’escapament el 
2023 i amb ella la suspensió de les regles fiscals. 
 
Dos anys després de l’inici de la pandèmia provocada per la COVID-19, és 
inqüestionable el paper que han jugat els Ajuntaments en la gestió de la crisi 
ocasionada per la pandèmia i, en l’actualitat, acompanyada per la crisi derivada 
de la guerra d’Ucraïna. Actualment, els nostres ajuntaments ja han compromès 
recursos per al 2022 i el 2023 (termini en que finalitzen els Fons Next Generation) 
extraordinaris i urgents de tipus econòmic i social per reduir les conseqüències 
negatives d’aquestes crisis entre els seus veïns i veïnes, mesures que haurem 
de mantenir i/o ampliar l’any 2023 i, amb molta probabilitat, també el 2024. 
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Considerem que en l’actual conjuntura política i econòmica es mantenen les 
condicions d’excepcionalitat que justifiquen mantenir la suspensió de les regles 
fiscals, en línia amb la recomanació de les autoritats europees que mantindran 
en suspens l’aplicació del Pacte d’Estabilitat fins com a mínim l’any 2024 
 
Per aquests motius el grup Esplugues en Comú Podem de l’Ajuntament 
d’Esplugues proposa al ple els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i el Congrés dels Diputats, a ratificar la 
pròrroga l’any 2023, autoritzada per la Comissió Europea, de la suspensió de les 
regles fiscals per a dotar els ajuntaments de recursos suficients en la lluita contra 
l’impacte social i econòmic de la COVID i per mitigar l’impacte de la crisi 
energètica així com el suport humanitari als milers de refugiats i refugiades 
desplaçades per la invasió militar russa a Ucraïna. 
 
SEGON.- Adoptar les mesures esmentades a l’apartat anterior com més aviat 
millor, a fi que puguin resultar operatives aquest any 2023. 
 
TERCER.- Instar el Govern de l’ Estat a que continuïn treballant i demanant a la 
Comissió Europea, l’extensió de la suspensió de les esmentades Regles Fiscals 
per l’any 2024, així com la revisió de les mateixes per tal d’ adaptar-les a les 
necessitats i prioritats de l’ UE.” 
 
QUART.- Donar trasllat dels presents acords al president del Govern de l’Estat, 
a la Ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a la Ministra 
d’Hisenda i Funció Pública i la Ministra de Política Territorial, als grups polítics 
del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. 
 
 
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, 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. Dolores Castro Leiva i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a 
dir setze vots. S’hi abstenen els regidors Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano i Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir tres vots. 
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La moció s’aprova per majoria absoluta. 
 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
Enllaç al vídeo de la sessió:  
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/722_video_220720.mp4?session=ff
8080818143fad50181b3aa086e0128 
 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint 
hores i quaranta sis minuts del dia abans esmentat; de tot això, es lliura la present 
acta, que signa la Sra. alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe. 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/722_video_220720.mp4?session=ff8080818143fad50181b3aa086e0128
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/722_video_220720.mp4?session=ff8080818143fad50181b3aa086e0128


COGNOMS I NOM NIF ID PLAÇA

CARMONA PÉREZ, Pedro ***1877** 1

VICÉN ENCUENTRA, Javier ***0502** 2

MARTORELL JORBA, Jordi ***4502** 5

Subescala de Gestió (A2)

TÈCNIC/A EN GESTIÓ (7 places)

MARÍN GAETA, Montserrat ***8266** 7

CARMONA PASCUAL, Carmen ***7829** 9

FERRÉ BARGALLÓ, Josep Mª ***5926** 11

VACANT (Blanch Fite, Kira) ***4553** 318

VACANT (Ortiz Herrera , Francisco) ***9564** 12

VACANT (Promoció interna) ******* 8

VACANT (Promoció interna) ******* 18

ANNEX I

PLANTILLA MUNICIPAL 2022

TRESORER/A (A1)

SECRETARI/A (A1)

INTERVENTOR/A (A1) 

HABILITACIÓ NACIONAL

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

PERSONAL FUNCIONARI



Subescala Administrativa (C1)

CASTILLO MISAS, Francisco ***4773** 33

BARROSO JIMÉNEZ, Charo ***3399** 15

GONZÁLEZ LERA, Jesús ***3868** 25

GRACIA PASTOR, Olga ***1194** 35

MARTÍN MINGUILLÓN, Olga ***5403** 27

OJEDA LORENZO, Sonia ***9896** 26

VACANT ******* 20

VACANT (Promocio interna) ******* 19

VACANT (Promocio interna) ******* 23

VACANT (Promocio interna) ******* 24

VACANT (Promocio interna) ******* 29

VACANT (Promocio interna) ******* 41

VACANT (Promocio interna) ******* 59

VILCHEZ PLAZA, Piedad  ***4773** 30

Subescala Auxiliar (C2)

AUXILIAR ADMINISTRATIUS/VA (81 places)

ALEMANY BONASTRE, Jordi ***0536** 343

ÁLVAREZ LOZANO, Mª José ***0733** 196

ARANDA BORREGO, Montserrat ***7947** 56

BALLESTEROS MÁRQUEZ, Isabel ***1504** 174

BARROSO JIMÉNEZ, Mercedes ***1941** 52

BONFILL LUCAS, Marta ***0435** 344

BONFILL PENALBA, Montserrat ***5242** 185

CALVO GASCON, Jordi ***5350** 177

CANO ALARCÓN , Antonia ***3875** 46

CILLER ROSA, José Antonio ***6715** 48

COBOS ALCAIDE, Dolores ***7313** 42

COLL LOPEZ, Daniel ***9727** 341

CORTÉS BURGOS, Mónica ***8503** 36

DELGADO RUIZ, Ana ***3908** 274

ESCALADA COMA, Núria ***2203** 209

ESPINOSA POLONIO, Roser ***2840** 216

ESTAREGUI GÓMEZ, Yolanda ***1756** 187

ESTEVE PÉREZ, Carme ***0535** 180

ESTEVE PÉREZ, Gemma ***0535** 181

FORMENTI SANCHEZ, Raúl ***4039** 207

GALINDO ROMERO, Paquita ***1634** 198

GARCÍA ARIZA, Carolina ***6105** 347

ADMINISTRATIU/VA (14 places)



GARCÍA FERNÁNDEZ,  Francisco Gabriel ***1608** 195

GARCIA TRIGO, Idoia ***6903** 183

GÓMEZ DÍAZ, Mª Teresa ***0578** 271

GONZALO MARTÍNEZ, Marta ***7651** 47

GUALLAR FUENTES, Marta ***1665** 225

GUERRERO GARCIA, Jorge ***9852** 277

HERRERA VINIEGRA, Carlota ***1520** 55

IBAÑEZ ALGUE, Eva ***2670** 17

LOPEZ FREIRE, José Inocencio ***7920** 86

LÓPEZ SÁNCHEZ, Margarita ***7103** 222

MADRONA TERESA, Isabel ***5336** 221

MARTÍNEZ LÓPEZ, Elisabeth ***1005** 188

MARTÍNEZ PLIEGO, Pilar ***0454** 51

MONTES GÓMEZ, Mª Isabel ***5523** 276

MONTESINOS DOMINGUEZ, Mª Angels ***2383** 182

MORÒS GÓMEZ, Mercè ***5387** 173

PÉREZ RODRIGUEZ, Mònica ***5318** 214

PLAZA ALCARAZ, Cristina ***1502** 284

PONS LLOVERAS, Elsa ***3139** 175

RAVENTÓS HERRÉ, Rosa Mª ***6556** 223

REGALADO DÍAZ, Alcira ***5346** 184

RESERVA (CORTADELLAS LÓPEZ, Marina) ***5794** 345

REYES MARQUEZ, Maria de la O ***2788** 219

RIBERA AZORIN, Palmira ***8986** 178

RODRIGUEZ PERAL, Isabel ***5440** 224

ROYUELA SAUSOR, Mònica ***1942** 105

RUBIÑO SÁNCHEZ, Sonia ***2587** 205

SABATE RUANO, Marta ***3705** 275

SÁNCHEZ CAÑAS, Tomás ***5939** 38

SÁNCHEZ GÓMEZ ROSELL, Jose Maria ***2096** 176

SÁNCHEZ OLANO, Isabel ***1887** 206

SOLER DEL CAMPO, Esther ***4381** 279

SOLIS JIMENEZ, Juan Agustin ***4780** 193

TARRÉS GIRBAU, Helena ***1705** 220

TERRON TORTOSA, Alicia ***7616** 218

VACANT ******* 200

VACANT (Amrani oulad, Aldelhabib) ***7647** 354

VACANT (Antolín Reyes, Maria Ángeles) ***6974** 285

VACANT (Bellido Lorente, Cristina) ***8736** 103

VACANT (Bollas Angulo, Sandra) ***3772** 31

VACANT (Castejón Vázquez, Dolores) ***1528** 189

VACANT (Escutia Mora, José Mario) ***4252** 22

VACANT (Fernández Poncela, Maria Pilar) ***1040** 342

VACANT (Fernández Ventaja, Maria Dolores) ***1782** 101

VACANT (González Hens, Cristina) ***7672** 197

VACANT (Gosalbez López, Cristina) ***1666** 54

VACANT (Irigoyen Reina, Pilar Rita) ***9409** 21



VACANT (López Portero, Cristina) ***3163** 199

VACANT (Maestre González, Purificación) ***6020** 191

VACANT (Martínez Bermejo, Maria Dolores) ***6335** 353

VACANT (Martínez González, Emiliana) ***1454** 310

VACANT (Mercader Ferreres, Alba) ***2279** 37

VACANT (Montoya Márquez, Laura) ***6059** 273

VACANT (Morales García, Eulalia) ***4216** 16

VACANT (Reyes Prada, Miriam) ***1301** 14

VACANT (Sánchez Pozo, Francisca) ***1206** 190

VACANT (Simón Matas, Raquel) ***8176** 45

VACANT (Tarrés Illingwort, Vanessa) ***1396** 186

VELLARINO GARCIA, MARIA GRACIA ***5429** 32

Subescala Subalterna (E) 

CONSERGE  (34 places)

AIBAR CRUZ, Mª Carmen ***6596** 73

AIBAR CRUZ, Pedro ***4856** 92

ALBARRACIN LLORET, Joan Marti ***9829** 89

ALVAREZ HERNANDEZ, Carolina ***2512** 96

AVILA HERNANDEZ, Enrique ***9814** 78

BERNABEU CALVO, Joaquín ***7722** 67

BLAYA BORONAT, Gonzalo ***6496** 76

CUADROS SÁNCHEZ, Tiburcio ***1449** 65

EDO GARCIA, Sergio ***1863** 64

ESCALADA COMA, Juan ***1667** 60

ESTAREGUI GÓMEZ, Ana Mª ***2252** 203

FARRE FARRE, Marta ***1550** 62

FERNANDEZ MORAN, Carlos ***1572** 91

GARCÍA FERNÁNDEZ, Juan Carlos ***1608** 204

GARCÍA OSUNA Manuel ***1268** 68

GIRALDEZ NAVAS, Fco. Javier ***3089** 85

GRAU PAGÉS, Salvador ***2089** 307

JODAR TRIGUEROS, Juan Carlos ***9448** 93

LEON GOMEZ, José Antonio ***5769** 61

PALOMO LÓPEZ, Oscar ***7563** 308

SÁNCHEZ GALLEGO, Ramón ***1482** 77

SIERRA PEÑA, Remedios ***6042** 79

SOUTO CARBONELL, Xavier ***0820** 95

VACANT ******* 192

VACANT ******* 80

VACANT ******* 74

VACANT ******* 82

VACANT (Gómez Santano, Ester) ***7716** 87

VACANT (Jurado Rodriguez, José Antonio) ***6043** 71



VACANT (Muñoz Saa, Cristina) ***1829** 70

VACANT (Ramon Martín, Maria Isabel)  ***2235** 75

VACANT (Rubio Sansegundo, Eva) ***9746** 94

VALERO HINESTROSA, Alejandro ***1389** 309

VILLA MOLINA, David ***1925** 72

Subescala de Tècnics/ques Grau Superior (A1)

LLICENCIAT/DA EN HISTÒRIA

VILARDELL TARRUELLA, Roser ***8842** 328

ARQUITECTE SUPERIOR (4 places)

ESCODA VALLS, Jaume ***6836** 226

GARRIGA GARCIA, Miquel ***5607** 230

LOPEZ PAVON, Francesc ***8941** 231

VACANT ******* 366

ENGINYER SUPERIOR (3 places)

GONZALEZ LERA, José Maria ***3868** 238

VACANT (Just Anguera, Lluis) ***3356** 312

VACANT  (Soriano Morón, Carlos) ***1541** 359

LLETRAT/DA (4 places)

ABELLA FERNÁNDEZ, Juan ***1865** 44

MUÑOZ BLASCO, Alejandro ***6141** 237

PENELA SANCHEZ, Carlos ***4001** 272

VACANT (Banach Gil, Begoña) ***2500** 4

ECONOMISTA

VACANT (Ripoll Villena, Sandra) ***2466** 50

PERIODISTA

RUIZ SALIDO, Juan Carlos ***0283** 40

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL



PSICÒLEG/A (2 places)

MANZANAL VILLANUEVA, Carmen ***1649** 278

FABRA SALES, Gloria ***1794** 211

TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

VACANT (Laveda Alba, Laura) ***0204** 210

GARCIA ROBLES, David ***4091** 363

TÈCNIC/A SUPERIOR

UBEDA VAZQUEZ, Ana Maria ***4991** 356

TÈCNIC/A GRAU SUPERIOR, LLICENCIAT/DA-GRADUAT/DA EN DRET (5 places)

GUARDIOLA CASANOVAS, Josefa ***4252** 13

VACANT (Bastús Vila, Maria Flores C.S.) ***9125** 172

VACANT (Conde Castaño, Alex) ***1556** 358

VACANT (Martínez Varderi, Frederic) ***7110** 6

VACANT (RH) ******* 28

COMAS CAMACHO, Maria Carmen ***1401** 329

PONS SERRA, MARINA ***0580** 330

TÈCNIC/A

VACANT ******* 373

Subescala de Tècnics/ques Grau Mitjà (A2)

TÈCNIC/A D'ESPORTS

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A EN SISTEMES 

TÈCNIC/A DE MUSEUS (2 places)



VACANT  (Puig Salarich, Olga) ***2977** 323

ARQUITECTE TÈCNIC/A (4 places)

ALIERTA FUSTERO, Margarita ***1177** 229

CASTELLA CASALS, Mª Falgas ***6531** 242

ERTA SOLANS, Agustí ***5648** 234

EXPOSITO GAYO, Javier ***5774** 233

TÈCNIC/A PROMOCIÓ ECONÒMICA

VACANT (Pinteño Piñero, Marta) ***3918** 10

TÈCNIC/A GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

VACANT (Sánchez Santos, Maria Luz) ***1938** 57

ENGINYER/A TÈCNIC/A (3 places)

MARTIN CARMONA, Alberto ***6179** 227

BALLABRIGA SUÑÉ, Miquel ***2026** 228

VACANT (García Rodríguez, José Luis) ***0908** 246

AMBIENTÒLEG/A (2 places)

VACANT (Ruiz Arteu, Adriana) ***1625** 239

VACANT ******* 367

TÈCNIC/A PROTECCÍO CIVIL

VACANT (Solé González, Josep Maria) ***1373** 107

TÈCNIC/A

VACANT (Melús Fierro, Eva Maria) ***0872** 49

TREBALLADOR/A SOCIAL (2 places)

VACANT (Barastegui Gil, Laura) ***6846** 291



VACANT (Lucas Otero, Ana) ***2868** 294

EDUCADOR/A SOCIAL (2 places)

VACANT (Garcia Pascual, Tania) ***8576** 298

VACANT (Porcel Bellido, Lorena) ***1601** 299

TECNIC/A SEGURETAT I SERVEIS

SANCHEZ PRADOS, Yelena ***0473** 232

TECNIC/A DE GESTIÓ (3 places)

VACANT (PROMOCIÓ INTERNA) ******* 374

VACANT (PROMOCIÓ INTERNA) ******* 375

VACANT ******* 376

Subescala Auxiliar (C1)

TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

VACANT ******* 368

TÈCNIC/A DE CADASTRE

GONZÁLEZ CONTRERAS, Enrique ***5361** 43

TÈCNIC/A DE JOVENTUT

VACANT ******* 369

TÈCNIC/A  INFORMÀTIC

VACANT (De Dios Guerrero, Javier) ***2485** 349

TÈCNIC/A   AUXILIAR ESPORTS

VACANT (MARCE TORRES, Ferran) ***3258** 324



TÈCNIC/A SUPERIOR DESENVOLUPAMENT I APLIC. PROF. CONSTRUCCIÓ

VACANT (Pérez Cuerda, José Luis) ***2871** 244

TÈCNIC/A CULTURA

VACANT ******* 370

TÈCNIC/A AUXILIAR ESPAI PÚBLIC

VACANT ******* 371

INSPECTOR/A (2 places)

GONZALEZ LEYVA, Juan Antonio ***2665** 104

VACANT (Limones Silva, Daniel C.S.) ***8229** 194

SOTSINSPECTOR/A

VACANT ******* 372

SERGENT/A (C1)

MARTIN CONEJO, Sebstián ***8139** 109

RANGEL NAVARRO, Galo ***3771** 108

RUIZ HERRERA, Jorge ***4110** 106

CAPORAL/A (10 places)

ÁLVAREZ LÓPEZ, Julio ***1956** 120

ANDREU MADRID, Mario ***6404** 118

CHECA ESCORZA, Vicente ***6737** 125

GÓMEZ SORIANO, Juan Carlos ***1541** 114

LÓPEZ FERNÁNDEZ, José Antonio  ***6519** 111

Escala Intermitja (C1)

Escala Bàsica (C2)

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

Escala Executiva (A2)



MANZANO GRILLO, José Agustín ***2921** 112

MARCO LOPEZ, Santiago ***9679** 113

MUÑOZ ROMERO, Luís ***7154** 116

REINA GONZÁLEZ, Juan Antonio ***7183** 110

SÁNCHEZ LÓPEZ, Antonio ***0171** 152

AGENTS POLICIA LOCAL (56 places)

BELLON ALMODOVAR, Angel ***6079** 350

BORRAJO RODRIGUEZ, Francisco ***7418** 123

CANO BENÍTEZ, Máximo ***7110** 169

CANTERO VILLAMAYOR,  Alfonso José ***1028** 126

CARRILLO DONOSO, Juan Gabriel ***6933** 161

CORTES ROMERA, Sergio ***8258** 124

CRUZ BAUTISTA, Juan ***4326** 142

DEL BLANCO NÚÑEZ, Miguel Ángel ***5638** 122

DIAZ BODOQUE, Carlos ***7860** 143

ESPARTERO DEL BARRIO, David ***6575** 165

GINEL PÉREZ, Raul ***9216** 159

GÓMEZ SCHIERLOH, Alberto ***9933** 130

GONZÁLEZ LEYVA, Fernando ***6987** 133

GRAU BOADA, Aureli ***4984** 351

GÜELL PEÑA. Jorge ignacio ***8530** 138

GUTIÉRREZ GREGORIO, Juan ***1898** 136

JIMÉNEZ PÁEZ, José Antonio ***4702** 139

MANOTAS RODRÍGUEZ, Enrique ***0838** 140

MARCOS OTERUELO, Jose Daniel ***9105** 168

MARTÍNEZ SERRANO, Elvira ***8772** 141

MEGÍAS LEÓN, David ***3523** 144

MENDOZA PINO, Rafael ***2923** 146

MONTENEGRO SANSON, Oscar ***1971** 132

MORILLAS QUESADA, Carlos ***8114** 155

MUÑOZ URGELL, Jaime ***5565** 148

ORELLANA RUIZ, Pedro ***3542** 121

ORTIZ FERNÁNDEZ, Ricardo ***6692** 160

PALOMO GRACIA, Alberto ***3169** 157

PEREZ GORRIZ, Antonio ***3930** 164

PEREZ SORIA, Miguel Ángel ***3942** 153

PICALLO GARCÍA, Sergio ***5604** 171

RIOS ROSELLO, Marcos ***0628** 166

SALINAS TORRECILLAS, Rosa Maria ***5055** 127

SÁNCHEZ GUERRERO, José Luis ***4246** 154

SANCHEZ SANCHEZ, Carme ***4101** 162

SEVILLA BLANCA, Adrian ***8022** 150

SILES PULIDO, Raúl ***1360** 167

TORRES GONZÁLEZ, Christian ***9163** 145



TUDELA VILLARROEL, Adrián ***3952** 149

VACANT ******* 131

VACANT ******* 117

VACANT ******* 129

VACANT ******* 158

VACANT ******* 170

VACANT ******* 135

VACANT (Camps Bondia, Adrià) ***7080** 352

VACANT (Diaz Rosas, Victor) ***9515** 128

VACANT (Estornell Briñardeli, Beatriz) ***4542** 201

VACANT (Martín Dominguez, Javier) ***9404** 377

VACANT (Muresan Chirila, Violega Lucia) ***7183** 378

VACANT (Sirera Roig, Marc) ***8075** 147

VELA CUGAT, José Mª ***0266** 163

VERDEJO CASTRO, Carlos ***1316** 134

VISIEDO AVIÑON, Juan Manuel ***3249** 156

VIVES BRAVO, Xavier ***4099** 137

ZANGO CLAVER, Francisco Javier ***3666** 151

ARXIVER (A1)

DE PLANELL MAS, Marta ***3651** 102

TÈCNIC/A DE FORMACIÓ (A2)

FERRERES MUÑOZ, Nuria ***5844** 53

TÈCNIC/A PARTICIPACIÓ (A2)

VACANT (González Díaz, Ruth) ***3270** 34

GALISTEO PRIEGO, Francisco ***1461** 235

SUÁREZ TRIGAL, Mª Victoria (a extinguir) ***2597** 305

DELINEANT/A

PROFESSOR/A DE MÚSICA (2 places)

Places comeses Especials

PERSONAL LABORAL



QUINCOCES BARRI, Cristina (a extinguir) ***6975** 304

VACANT (Castejón Vázquez, Juan Manuel) ***8209** 240

CABALLERO MONTERO, Oscar ***6649** 265

VACANT ******* 267

DOMINGO CALERO, David ***7862** 247

PARRA URDA, Santiago ***1562** 252

VACANT (Flores Garcia, Cristian) ***6490** 249

VACANT  (Martinez Oller, Frco. Javier) ***0318** 248

OFICIAL/A ELECTRICISTA (3 places)

GUERRERO RODRIGUEZ, Andrés ***7693** 338

VACANT ******* 379

VACANT ******* 380

OFICIAL/A PINTOR/A

GUERRERO CALVO, Javier ***1417** 253

OPERARI/A (11 places)

BERNAUS MIRANDA, Carles ***1900** 339

CABEZA PARDO, Nicolás ***2772** 258

CHACON HERRERA, Juan de Dios ***8886** 260

ESTEVE PEREZ, Ángel ***0535** 256

GARRIDO GRANADOS, Francisco ***5622** 250

GOMEZ CABELLOS, José Antonio ***1792** 257

LÓPEZ PÉREZ, Juan Antonio ***8071** 264

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT VIAL

MESTRE/A PALETA (2 places)

OFICIAL /A INSTALꞏLACIONS (3 places)

FONTANER/A



MÁS JARQUE, Jordi ***2034** 255

VACANT ******* 340

VACANT (ALADID SORIANO, Pedro Manuel) ***5438** 269

VACANT (RODRIGUEZ ESTEVEZ, José Alfonso) ***5108** 259

VIGILANT/A

SAGRERA SANABRA, Ignasi ***6753** 84

MESTRE/A

VACANT ******* 319

AJUDANT/A PARVULISTA

BOIRA ORANTES, Marta (extinguir) ***2085** 63

PERIODISTA

SANTIAGO BAYONA, Eulàlia ***1989** 39

TÈCNIC/A IGUALTAT

VACANT (PASTOR TORRES, Assumpta) ***4729** 361

TREBALLADOR/A SOCIAL (10 places)

BARBA PLANA, Gemma ***2438** 286

BESTUÉ VALENZUELA, Laura ***1068** 293

FUERTES DEUS, Marta ***8365** 290

GÓMEZ CONTRERAS, Antonia ***5339** 292

HUERTAS ÁLVAREZ, Manuela ***2921** 287

MATEO MURCIA, Agnés ***2843** 281

RIBAS ROCA, Daniel ***2812** 288

VACANT  (ESPAÑOL DELGADO, Yasmina) ***9176** 365

VACANT (PUERTAS RUIZ, Mª Carmen) ***8650** 364

ZANNI RIVAS, Núria ***5931** 289



MONITOR/A D'EDUCACIÓ FÍSICA (4 places)

LEÓN MARTÍNEZ, Juan Antonio ***6687** 325

LÓPEZ GARCÍA, Manuel ***5335** 327

MUNTAÑÁ MUSACH, Roser ***3144** 326

PASAN MAGARIÑO, Francisca ***4942** 316

EDUCADOR/A SOCIAL (6 places)

BOLIVAR PÉREZ, Mª Lourdes ***3672** 296

DE ALEGRIA AMOR, Daniel ***0970** 297

FAMADAS OLIVERAS, Montserrat ***2638** 306

ORDOÑEZ PAREJO, Diego ***2274** 295

PARRA RUBIO, África ***1501** 282

VACANT  (LÓPEZ OREJUELA, Lidia)  ***0434** 301

TÈCNIC/A DE CULTURA (C1)

VACANT ( Reyes Haro, Olga) ***1158** 303

TÈCNIC/A   PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDIACIÓ  (C1)

VACANT (Florido Garat, Joan) ***0401** 283

TÈCNIC/A COMUNICACIÓ DIGITAL (A2)

VACANT  (Ormaetxea Rull, Judith) ***5882** 58

PROGRAMADOR/A ANALISTA (2 places)

VIDAL MAGAN, Abdon ***1296** 97

PULIDO RUIZ, José Nicolás ***6150** 98

PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A

FRANCO TORREGROSA, Martí ***1302** 99



TÈCNIC/A DE CULTURA I JOVENTUT

VIDAL GISPERT, Núria ***9870** 302

TÈCNIC/A DE JOVENTUT

HERRERA MARTINEZ, Eva ***2592** 314

TÈCNIC/A DIVERSITAT CIUTADANA

VACANT (Parra Romero, Lucia) ***2567** 313

TÈCNIC/A INFORMADOR/A

PLANAS VILARNAU, Carles ***7446** 179

TÈCNIC/A DE GESTIÓ ESPORTIVA

RAMÍREZ CÓRDOBA, Juan de Dios ***0894** 322

TÈCNIC/A D'OCUPACIÓ (3 places)

BLANCO BUENO, Mònica ***1516** 212

VACANT (Rodríguez Leyva, Montserrat) ***0659** 270

VACANT (Verdaguer Lozano, Jordi) ***6506** 213

TÈCNIC/A PLÀNOL DE LA CIUTAT (C1)

THOMAS LLOVERAS, Elia ***9142** 243

PERSONAL EVENTUAL

COODINADOR/ ALCALDIA (A2)

Alonso Viejo, Antonio ***2232** 355


	Acta Ple 20-07-2022
	Primer.- Aprovar l’acord de la Mesa General de Negociació de data 31-5-2022.
	Segon.- Modificar l’Acord del Sistema d’Avaluació i Rendiment (SAR) de data 19-2-2013.
	Tercer.- Modificar l’apartat d’hores extres de l’Annex al Conveni – Pacte.
	Quart.- Modificar l’article 18. Plusos de Guàrdia del Conveni-Pacte
	Cinquè.- Modificar l’article 18. Plusos, apartat número 9.- Plus dies especials del Conveni-Pacte, afegint la lletra H.
	En data 19/12/2018 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar el “Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de La Pl...
	Verificades les condicions establertes per poder accedir a la concessió, en data 02/06/2021 es va procedir a la signatura dels corresponents contractes administratius a favor de catorze concessionaris que han de passar a tenir parada al nou Mercat Mun...
	“Vuitena.- Facultats, Deures i Drets de les persones concessionàries.
	“ Desena quarta.- Infraccions i Sancions.
	“Desena cinquena.- Extinció de la concessió.
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