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AJUNTAMENT PLE 8/22 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2022 

 
A la casa consistorial d’Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores i un minuts del dia 28 de setembre de 2022, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de 
l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les 
tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels regidors i regidores 
Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia 
Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos 
Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi.   
              
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/822_video_220928.mp4?session=ff
8080818143fad5018224f18aeb0212 
 
 
ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA D’UNA 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DIGNA I DE QUALITAT I PER GARANTIR-NE 
L’ACCÉS A TOT L’ALUMNAT. 
 
L’inici de curs 2022-23 està essent convuls, a causa de l’avançament del curs 
escolar sense tenir garantides ni les activitats extraescolars ni els monitors i 
monitores necessàries, dels retards en les adjudicacions de places, per exemple 
de tècniques infantils, o al caos de la formació professional. Un curs que s’ha 
iniciat després de desconvocar-se les vagues del professorat gràcies a un acord 
en el darrer minut per reduir una hora lectiva dels i de les mestres, que suposa 
la incorporació de 3500 mestres i professors més a partir de gener del 2023 a 
compte dels pressupostos de l’any vinent, i el compromís de continuar negociant 
la reversió de les retallades. 
 
En el cas dels estudis de Formació Professional, i quan semblava que no es 
podia empitjorar la gestió de la preinscripció a cicles formatius i la previsió de 
l’oferta pública de places de FP, ens trobem amb la repetició de la crisi educativa 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/822_video_220928.mp4?session=ff8080818143fad5018224f18aeb0212
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/822_video_220928.mp4?session=ff8080818143fad5018224f18aeb0212
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de manca d’oferta pública de places de formació professional que ja es va donar 
el curs passat, amb més de 20.000 estudiants que, a inicis del mes de setembre, 
no tenen assignada plaça a l’oferta formativa sol·licitada. Cal recordar que 
aquesta situació ja es va donar al curs 2021-22, on més de 10.000 alumnes a 
Catalunya no van poder cursar estudis de Formació Professional per la manca 
de planificació del Departament d’Educació. 
 
Aquesta situació vulnera el dret bàsic a l’educació i evidencia la falta de 
planificació i de previsió del Departament d’Educació a l’hora de programar 
l’oferta amb suficients places públiques i l’equilibri territorial ajustat a les 
necessitats de les persones i del teixit productiu. 
 
Gràcies a l’excel·lent feina dels equips docents, l’esforç dels i de les estudiants 
per formar-se professionalment i de les empreses que valoren la feina feta i 
sol·liciten estudiants de cicles formatius, l’interès per estudiar FP ha anat creixent 
des de fa anys. Tot i aquesta millora substancial de l’FP, l’augment de la 
demanda no ha anat acompanyada del corresponent increment de l’oferta 
pública de places necessàries tot i que hi hagi hagut una certa ampliació de 
places i plantilles. 
 
Als efectes causats per la manca de planificació territorial i de places públiques 
enguany hi hem d’afegir la doble via de matriculació als cicles formatius de grau 
mitjà, prioritzant l’alumnat que enguany finalitzava quart d’ESO, introduïda pel 
conseller de manera unilateral, així com l’avançament del període de 
preinscripció però amb un allargament del procés inexplicable amb l’avançament 
del curs lectiu imposat. 
 
En un context de manca de places, establir dues vies de matriculació és decidir 
qui és queda fent FP i qui no, canviant les regles a mig curs, quan es va conèixer 
la normativa de preinscripció, deixant perplexes les persones orientadores, 
alumnat de centres de formació d’adults, de primer de batxillerat o de cicles 
formatius que volien canviar d’ensenyament o el que és més flagrant alumnat 
d’ESO que ja s’havia quedat sense plaça el curs passat. 
 
La manca d’oferta de Formació Professional suficient i la insuficient orientació 
que reben els alumnes són dues de les causes d’abandonament de l’alumnat del 
sistema educatiu pel fet de no poder accedir a una formació que respongui als 
seus interessos i necessitats, alhora que impedeix que joves que han abandonat 
prematurament el sistema educatiu hi puguin retornar. 
 
Segons l’estadística de trajectòries educatives que el departament va iniciar el 
curs 2016-17, entre aquest i el de 2017-18, un 49,39% dels alumnes durant el 
primer any del cicle formatiu de grau mitjà abandonen o fracassen. Unes xifres 
que es van reduir durant la pandèmia, arribant al 41,4%. Aquestes dades  
confirmen la insuficient orientació que reben els alumnes, la mala distribució 
territorial dels centres educatius de FP i la falta d’encaix entre les expectatives 
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que els i les joves tenen en aquestes formacions i la realitat dels estudis que 
acaben cursant. 
 
La nova llei de formació professional aprovada pel Congrés dels Diputats el 
setembre de 2021 portava annexada una memòria econòmica de 5.500 milions 
d’€ per, entre d’altres, crear 200.000 noves places de FP a 3.000 noves aules. 
És imprescindible que la Generalitat de Catalunya inverteixi aquests recursos per 
garantir l’accés de l’alumnat a aquestes formacions i combatre l’abandonament 
escolar prematur. La pròpia llei preveu la contractació de 50.000 docents arreu 
de l’Estat. Amb aquest desplegament de nous formadors i formadores es podria 
reduir les ràtios de la FP. 
  
La formació professional és una qüestió educativa de país i de govern, d’igualtat 
d’oportunitats i de drets socials i la recepta a la situació de la FP ha de venir de 
la mà de la planificació, prospecció i inversió, amb la creació de places 
optimitzant l’ús dels centres públics, adequant-ne les instal·lacions i amb la 
posada en funcionament de nous centres quan sigui necessari. 
 
Catalunya ha d’apostar decididament per la Formació Professional. Una aposta 
que ha d’anar acompanyada de recursos i de mesures per solucionar la situació 
dels milers de joves que no tenen assignada plaça per a continuar els seus 
estudis, així com garantir la igualtat d’oportunitats, la formació al llarg de la vida 
i lluitar contra la segregació escolar. 
 
Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Instar el Departament d’Educació a augmentar urgentment les places 
públiques de FP, tant de Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de 
Grau Superior com Programes de Formació Inicial per garantir l’accés a tot 
l’alumnat. 
 
SEGON.- Instar el Departament d’Educació a modificar els criteris del model de 
preinscripció adaptant aquests a la proposta de criteris de planificació de l’oferta 
de Formació Professional FPCAT 365. 
 
TERCER.- Instar el Departament d’Educació a reforçar els sistemes d’orientació 
i acompanyament a l’escolaritat de l’alumnat matriculat als ensenyaments 
secundaris obligatoris i postobligatoris, especialment de l’alumnat que s’ha 
preinscrit a determinats cicles formatius i no ha pogut accedir a l’oferta que més 
s’ajusta als seus interessos i expectatives. 
 
QUART.- Instar el Departament d’Educació a combatre les desigualtats 
territorials existents en la provisió de l’oferta de formació professional i prioritzar 
la creació de places a les comarques amb més dèficit de provisió. 
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CINQUÈ.- Instar el Departament d’Educació a planificar, conjuntament amb la 
comunitat educativa i amb els ens locals, la creació d’una nova oferta de 
Formació Professional de cara al proper procés d’admissió per al curs 2023-24. 
 
SISÈ.- Instar el Departament d’Educació a elaborar un mapa de necessitats 
formatives al territori en col·laboració amb els agents socials i econòmics i el 
Consell d’FP de la comarca  
 
SETÈ.- Instar el Departament d’Educació a reforçar el suport als docents i als 
professionals del sistema educatiu establint plans i programes de formació 
permanent del professorat. Fer extensiva aquesta formació als tutors-formadors 
d’empreses, en cooperació amb les organitzacions del sector.  
 
VUITÈ.- Instar el Departament d’Educació a incrementar la inversió en el 
manteniment dels centres educatius que realitzen cicles formatius, especialment 
en materials, maquinària tecnicocientífica i equipaments diversos. També en 
adaptació de les aules, tallers i laboratoris dels centres que imparteixen FP.  
 
NOVÈ.- Instar el Departament d’Educació a establir un sistema de beques 
integral i equitatiu que contempli les necessitats i les despeses de l’estudiant de 
formació professional. 
 
DESÈ.- L’Ajuntament d’Esplugues, un cop finalitzat el procés de matriculació 
d’enguany, elaborarà un informe sobre la situació de l’oferta i demanda de places 
de FP a la ciutat i els problemes de matriculació que hagin pogut existir. 
 
ONZÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a CCOO, a UGT, a USTEC, a AFFAC 
i a PIMEC. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 7/22 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE JULIOL 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 20 de juliol 
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. 



 

 
 pàg 5
   
 

 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/822_video_220928.mp4?session=ff
8080818143fad5018224f18aeb0212 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D’EQUIPAMENTS DE L’ESCOLA DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL AL CARRER LAUREÀ MIRÓ, NÚMERO 1-5 I AL 
CARRER CAQUIS, NÚMERO 2-10, PROMOGUT PER ASESORÍA 
TECHSALES SL. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist el document del Pla especial d’equipaments per a la construcció 
d’una Escola de Formació Professional al carrer de Laureà Miró, núm. 1-5, i el 
carrer Caquis, núm. 2-10,  a  Esplugues de Llobregat, promogut per ASESORÍA 
TECHSALES SL. 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable, amb observacions, emès pels Serveis 
tècnics municipals del Servei d’urbanisme, que diu el següent: 
 

“(...) Aquest document es va aprovar inicialment per Junta de Govern en data 29 de 
juliol de 2021. 
 
No consta la presentació de cap al·legació durant el termini d’exposició pública del 
document aprovat inicialment. 
 
En l’acord d’aprovació inicial del document, la Junta de Govern va incloure les següents 
prescripcions: 
 
1) Cal incorporar en la normativa articulada del Pla Especial les obligacions derivades 
de l’Estudi de Mobilitat Generada i de l’informe sobre el mateix  del Servei d’Espai 
Públic i Mobilitat de 14 de juliol de 2021. 
 
2) Per tal de calcular el coeficient d’edificabilitat de l’entorn que regularà el sostre 
màxim de l’illa d’equipaments objecte del present document, s’ha de tenir en compte 
el sostre màxim admissible de l’entorn immediat, de manera que caldrà refer el càlcul 
utilitzant el front edificat confortant efectivament, i, per tant, només ha d’incloure les 
finques corresponents als núm. 2-3 de la Plaça Jacinto Benavente i les finques 

https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/822_video_220928.mp4?session=ff8080818143fad5018224f18aeb0212
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/822_video_220928.mp4?session=ff8080818143fad5018224f18aeb0212


 

 
 pàg 6
   
 

corresponents als núm. 1-11 del carrer dels Caquis, ponderant aquestes edificabilitats 
en funció de les façanes confrontants. 
 
3) La normativa articulada haurà d’estructurar-se i redactar convenientment i s’haurà 
d’aportar també versió en llengua castellana. 
 
4) D’acord amb l’informe del Servei d’Espai Públic i Mobilitat de 14 de juliol de 2021 
caldrà: 
 
• Preveure una reserva completa de tot l’espai necessari per a la implantació de la 
totalitat de les 88 places per a bicicletes que estableix l’EAMG, tot i que la seva 
instal·lació es pugui fer per fases. 
 
• Preveure la implantació d’aparcament per a VMP, preveient l’electrificació d’algunes 
d’elles. Aquestes places poden ser compensables de les 88 places requerides pel 
Decret 344/2006 de 19 de setembre. 
 
• Per tal de donar compliment a l’accessibilitat: en l’àmbit de la vorera del carrer Caquis 
més estret, cal preveure, eliminar l’arbrat en vorera, ampliar un tram de vorera fins el 
CEIP Matilde Orduña per facilitar l’accessibilitat de l’entorn d’un pal de companyia de 
serveis i senyalitzar l’estacionament per a motos en bateria en el cordó 
d’estacionament del costat muntanya. 
 
• Totes aquestes propostes i les incorporades en l’EAMG que acompanya el Pla 
Especial s’hauran de veure reflectides en el projecte executiu d’edificació i 
d’urbanització corresponent i, per tant, s’haurà de comprovar la seva correcta inclusió 
de forma prèvia a la concessió de la llicència d’obres. 
 
• Al pressupost de l’Estudi Econòmic del Pla Especial i als projectes executius s’han 
d’incorporar i especificar els costos de les obres i altres qüestions que es derivin de 
l’execució de totes les mesures derivades de l’EAMG, així com també de les previsions 
complementàries contingudes en l’informe i recollides en els punts anteriors. 
 
• Cal sol·licitar informe a l’Autoritat del Transport Metropolità al respecte de l’EAMG i 
incorporar, si és el cas, les seves conclusions i recomanacions al document per a 
l’aprovació provisional del Pla Especial. 

 
Totes aquestes prescripcions han estat resoltes i incorporades en el document que es 
tramita per a la seva aprovació provisional. 
 
En data 5/10/2021 s’ha rebut informe favorable  del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En data 30/9/2021 s’ha rebut informe favorable, amb condicions, de l’Autoritat del 
Transport Metropolità. 
 
En data 12/7/22 s’ha emès informe en relació als aspectes relacionats amb la Mobilitat 
per part de la Coordinadora Tècnica d’Espai Públic i Mobilitat i del Director de 
Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament. 
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El document presentat en data 30/3/2022 té per objectiu incorporar les prescripcions 
de l’aprovació inicial i dels respectius informes sectorials i, a la vegada, actualitzar, en 
el mateix sentit, la memòria i les normes urbanístiques del document.  
 
El contingut del document és, això no obstant, sensiblement el mateix que el de la seva 
aprovació inicial, tret de les prescripcions abans esmentades. 
 

1. Planejament vigent  
 
 El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
• Pla General Metropolità d’Ordenació Urbana de Barcelona (PGM) de data 14/07/1976, 
concretat per la seva transcripció refosa a escala 1/2.000 definitivament aprovada el 
11/03/1983. 
 
Actualment, la totalitat de l’àmbit inclòs en la proposta de Pla Especial està qualificat 
com a Sistema d’Equipaments Comunitaris de Nova Creació – clau 7b i Sistema Viari, 
clau 5, per ampliació del carrer Laureà Miró i la cantonada amb el carrer dels Caquis.. 
 
No està assignat, en l’actualitat cap ús concret a aquesta parcel·la. 
 
2. Objecte del document 

 
L’objecte del document presentat és permetre, bàsicament  el desenvolupament d’un 
equipament educatiu-docent a les finques que ocupen la cantonada dels carrers Laureà 
Miró i Caquis, qualificats de Sistema d’Equipament, completant el sector destinat a 
aquest Sistema i ocupat, en la seva part majoritària pel Col·legi Matilde Orduña (que no 
és objecte del present Pla Especial). 
 
En concret, l’àmbit del Pla Especial que ara es presenta està format per les parcel·les 
corresponents als núm. 1-5 del carrer Laureà Miró,  i les corresponents al carrer Caquis, 
2-10. 
 
El promotor del present Pla Especial és l’empresa ASESORÍA TECHSALES SL, que 
disposen, segons la documentació presentada, del 70’34 % de l’àmbit del Pla Especial. 
 
L’administrador de l’esmentada empresa és el Sr. ... i la finalitat del Pla Especial és la 
construcció d’una nova Escola de Formació Professional que pretén ser un referent en 
l’àmbit de l’Educació de FP, especialment en els graus superiors d’”Hoteleria i Turisme” 
i “Business & Marketing”. A més, d’acord amb la documentació presentada i que forma 
part del present Pla Especial, la oferta de la nova Escola de F.P. es complementa amb 
un programa de pràctiques de treball per a tots els alumnes, de manera que s’accentua 
el seu caràcter dual i de col·laboració entre el món docent i el sector empresarial.  
 
La previsió de durada dels cicles formatius a impartir és de dos anys acadèmics, amb 
un total d’unes 2.000 hores per curs (incloses les pràctiques en el centre de treball) i es 
calcula una matriculació d’uns 120 alumnes el primer any i de uns 250 alumnes el segon 
any, amb un màxim de 10 aules ocupades en total, d’uns 60 m2 cadascuna, amb una 
capacitat màxima de 300 alumnes, a banda de Biblioteca, Sala de professors, Sala 
Taller, Sala d’Actes i altres dependències auxiliars a construir en l’edifici a projectar. És 
important assenyalar que, d’acord amb la documentació presentada, la ràtio 
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professor/alumne serà de 1:15 i que es preveu la creació d’un total de 30 llocs de treball 
aproximadament. 
 
3. Àmbit 
 
La superfície de l’àmbit objecte del present Pla Especial d’Equipaments està formada 
per tres finques, d’acord amb el següent esquema: 

 

 
  

Parcel.la 1- REF CADASTRAL NÚM. 4610102DF2841B0001HT: 699’78 m2, dels quals 
126’09 m2 qualificats de Sistema viari i la resta, 573’69 m2, qualificats de Sistema 
d’Equipaments Comunitaris de Nova Creació – clau 7b. 
 
Parcel.la 2- REF CADASTRAL NÚM. 4610103DF2841B0001WT : 221’04 m2, dels quals 
140’54 m2 qualificats de Sistema viari i la resta, 80’50 m2, qualificats de Sistema 
d’Equipaments Comunitaris de Nova Creació – clau 7b. 
 
Parcel.la 3- REF CADASTRAL NÚM. 4610104DF2841B0001AT: 74’02 m2, tots ells 
qualificats de Sistema d’Equipaments Comunitaris de Nova Creació – clau 7b. 
 
L’àmbit complet del Pla Especial resulta, per tant, de 994’84 m2., dels quals 266’63 m2. 
s’hauran de cedir per a ampliar la cantonada dels carrers Laureà Miró i Caquis i ajustar-
se a les alineacions oficials del Pla General Metropolità i la  resta, 728’21 m2 són els 
qualificats efectivament de Sistema d’Equipament. 
 
La Parcel.la 1 és propietat de l’empresa ASESORÍA TECHSALES SL, representada pel 
Sr. ... i s’ha enderrocar recentment.. 
 
La Parcel.la 2 és propietat de la Sra. ... i actualment està construïda (255 m2 construïts 
i amb ús industrial, segons el cadastre). 

 
La Parcel.la 3 és propietat del Sr. ... i actualment està construïda (154 m2 construïts 
segons cadastre, actualment sense ocupants i sense ús concret). 



 

 
 pàg 9
   
 

 
L’entorn en el que es troba la parcel·la objecte del Pla Especial es tracta d’un context 
urbà molt desenvolupat i consolidat, i amb altres equipaments de ciutat molt propers, 
com ara l’Escola Matilde Orduña, col·lin dant amb la parcel·la objecte del Pla Especial. 
 
També és important assenyalar que les parcel·les objecte del Pla Especial presenten 
una topografia amb molt poca pendent, ja que tant el carrer Laureà Miró com el carrer 
Caquis tenen uns perfils força horitzontals en aquest sector. 
 
4. Descripció de la proposta.  
 
Paràmetres edificatoris: 
 
Per tal de calcular el coeficient d’edificabilitat de l’entorn que regularà el sostre màxim 
de l’illa d’equipaments objecte del present document, s’ha tingut en compte el sostre 
màxim admissible de l’entorn immediat, de manera que s’ha calculat en proporció amb 
el front que té l’illa objecte del present PE amb cada clau urbanística confrontant.  
 
Amb aquest mètode, s’ha obtingut el coeficient d’edificabilitat ponderat de 2’563 
m2st/m2sòl. No obstant això, el Pla Especial determina per al sector a regular un índex 
una mica inferior, concretament de 2’45 m2 st/m2sòl, de manera que s’estableix un 
màxim de 1.784’11 m2 de sostre sobre rasant.  
 
D’altra banda, pel que fa a l’ocupació, el Pla Especial vigent estableix una ocupació 
màxima del 70%, per facilitar la construcció de l’equipament integrat en l’entorn, 
altament consolidat. 
 
Pel que fa a les alçades, el Pla Especial determina una alçada màxima de PB + 3 (15 
m.) inferior a la majoria d’edificacions de l’entorn, que se situen en PB + 5 de promig. 
 
Pel que fa a les distàncies a llindars, el Pla Especial determina que el nou edifici es pugui 
situar amb alineació de vial (per a reforçar la idea d’equipament urbà i la creació d’una 
façana amb aquest caràcter i, pel contrari, determina una distància mínima de 3 m. als 
veïns ja construïts, per tal d’assegurar una correcta ventilació i il·luminació, tant del nou 
edifici com dels existents, de manera que es garanteixi una distància mínima entre 
edificacions de 6 metres. 
 
Pel que fa als usos, es determina l’ús docent (la voluntat dels promotors del document 
és la construcció d’una Escola de Formació Professional). 
 
La ordenació urbanística de l’edificació es concreta a la normativa i als plànols 
d’ordenació del document redactat i, en essència, es proposa un tipus d’ordenació 
segons volumetria específica amb ordenació flexible, per tal d’adequar la futura 
edificació a les necessitats funcionals de l’equipament concret. Això no obstant, el 
document incorpora un avantprojecte no normatiu, així com diverses imatges (renders) 
de l’edifici a construir. 
 
5. Mobilitat:  
 
Des del punt de vista del Decret 344/2006, el Pla Especial  està dins del supòsits pels 
que cal un Estudi de Mobilitat Generada, ja que  s’implanten nous usos ni activitats. 
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És per aquest motiu que el  document presentat annexa un Estudi de Mobilitat Generada 
per la implantació del nou Equipament Educatiu redactat per l’empresa DOYMO que 
acaba concloent que la mobilitat que generarà el nou equipament docent resultarà molt 
poc significativa en l’entorn, donat que, en l’actualitat, aquest ja està molt ben dotat pel 
que fa al transport públic. Això no obstant, l’Estudi de Mobilitat Generada preveu una 
sèrie de mesures addicionals, de les quals el Pla Especial contempla que siguin a càrrec 
de la Junta de Compensació les següents: 

 
• Creació d’una reserva de 15 places per a bicicletes a l’interior del recinte (920 € 
de cost aprox.) 
• Fomentar la mobilitat amb transport públic (1.200 € de cost aprox.) 
• Fomentar l’ús d’una plataforma per a compartir cotxes (1.000 € de cost aprox.). 
• Indicar en la web del centre docent un apartat de mobilitat sostenible (500 € de 
cost aprox.). 

 
En data 14 de juliol s’ha emès informe per part del Servei d’Espai Públic i Mobilitat, en 
el que es conclou que es consideren correctes les propostes que incorpora l’Estudi de 
Mobilitat però caldrà completar-les amb les següents propostes: 

 
• S’ha de preveure una reserva completa de tot l’espai necessari per a la 
implantació de la totalitat de les 88 places per a bicicletes que estableix l’EAMG, 
tot i que la seva instal·lació es pugui fer per fases. 
 
• Implantació d’aparcament per a VMP, preveient l’electrificació d’algunes d’elles. 
Aquestes places poden ser compensables de les 88 places requerides pel Decret 
344/2006 de 19 de setembre. 
 
• Per tal de donar compliment a l’accessibilitat: en l’àmbit de la vorera del carrer 
Caquis més estret, cal preveure, eliminar l’arbrat en vorera, ampliar un tram de 
vorera fins el CEIP Matilde Orduña per facilitar l’accessibilitat de l’entorn d’un pal 
de companyia de serveis i senyalitzar l’estacionament per a motos en bateria en 
el cordó d’estacionament del costat muntanya. 

 
6. Avaluació Mediambiental:  
 
La Modificació de planejament presentada no està sotmesa a avaluació ambiental, 
ateses les seves característiques i l’entorn urbanitzat en el que es troba ja les parcel·les 
en qüestió. 
 
7. Impacte i Perspectiva de Gènere:  
 
Donada la situació de la finca amb baix nivell d’urbanització, especialment pel que fa a 
la vorera del carrer Laureà Miró,  la futura construcció de l’Escola i l’eixamplament de la 
vorera, atorgarà major seguretat a aquest punt de la ciutat, gràcies a la il·luminació 
pública i a la pròpia activitat generada pel centre docent al carrer.  
 
8. Gestió. Pla d’Etapes – Estudi Econòmic: 
 
El document que ara es tramita estableix un Pla d’Etapes d’una única etapa, amb unes 
despeses de gestió/urbanització de uns 166.000 € aproximadament. 
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Es pretén gestionar l’àmbit mitjançant una Junta de Propietaris o bé una Junta de 
Compensació i la redacció d’un Projecte de Reparcel·lació per a la justa redistribució de 
càrregues i beneficis.  
 
Segons el document presentat, es vol evitar arribar a l’Expropiació de les propietat 
afectades per ampliació de la vorera del carrer Laureà Miró, sempre que hi hagi acord 
entre els afectats per aquest Pla Especial. 
 
9. Valoració de la proposta 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes de la 
seva aprovació provisional procedeix informar favorablement el Pla Especial 
d’Equipaments per a construir una Escola de Formació Professional al carrer Laureà 
Miró, 1-5 i carrer Caquis, 2-10 a  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. 
 
Això no obstant, caldrà incloure la següent condició: 
  
D’acord amb l’informe del Servei d’Espai Públic i Mobilitat de 12 de juliol  de 2022 caldrà 
incloure les següents actuacions en el projecte executiu d’edificació i d’urbanització 
corresponents i, per tant, s’haurà de comprovar la seva correcta inclusió de forma prèvia 
a la concessió de la llicència d’obres, així com en el pressupost dels mateixos: 
 

• Reservar l’espai necessari per a la implantació de la totalitat de les 88 places per a 
bicicletes, amb una instal·lació inicial de 15 unitats. Seguint les recomanacions de 
l’ATM hauran de diferenciar-se els aparcaments entre els treballadors/es i els 
estudiants/es. 
 
• Preveure la implantació d’aparcament per a VMP, preveient l’electrificació d’algunes 
d’elles. Aquestes places poden ser compensables de les 88 places requerides pel 
Decret 344/2006 de 19 de setembre. Seguint les recomanacions de l’ATM hauran de 
diferenciar-se els aparcaments entre els treballadors/es i els estudiants/es. 
 
• Millora de l’accessibilitat del carrer Caquis, intervenint en la vorera des del CEIP 
Matilde Orduña i Laureà Miró, en el sentit d’eliminar l’arbrat en vorera, ampliar un 
tram de vorera fins el CEIP Matilde Orduña per facilitar l’accessibilitat de l’entorn d’un 
pal de companyia de serveis, lliure d’obstacles i d’ús exclusiu per vianants, incloent 
la retirada del cordó d’estacionament actual per tal de perllongar l’alineació de la 
vorera del CEIP Matilde Orduña fins Laureà Miró  i senyalitzar l’estacionament per a 
motos en bateria en el cordó d’estacionament del costat muntanya, a calçada. 

 
• Crear una xarxa de bicicletes segura. Senyalització horitzontal i vertical del carrer 
Magnòlies i Caquis a velocitat màxima 20 Km/h i amb la bicicleta compartint calçada 
amb els vehicles. 

 
• Instal·lació de bancs i il·luminació als itineraris principals de vianants, en el carrer 
Caquis i Laureà Miró, a definir en el projecte executiu corresponent. 
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• Implantació d’encaminaments per a persones invidents a la parada 1726 Laureà 
Miró – Molí. 
 
• Al pressupost dels Projectes Executius s’han d’incorporar i especificar els costos de 
les obres i altres qüestions que es derivin de l’execució de totes les mesures 
derivades de l’EAMG. 
 
• En quant a l’informe de l’ATM, el promotor haurà de demostrar que acompleix amb 
tots els condicionants indicats en el seu informe i a l’apartat 3 de l’informe de data 12 
de juliol de 2022, mitjançant la previsió de les corresponents obres dins del projecte 
executiu que correspongui o mitjançant les mesures de gestió que correspongui. 
S’haurà també de donar compte a l’ATM. 

 
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per la Directora del Servei Jurídic 
de Territori i Sostenibilitat, que parcialment transcrit, diu el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
El 29 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat va acordar aprovar inicialment el Pla especial d’equipaments per a la 
construcció d’una Escola de Formació Professional al carrer de Laureà Miró, núm. 1-5, 
i el carrer Caquis, núm. 2-10, a Esplugues de Llobregat, promogut per ASESORÍA 
TECHSALES SL, amb la condició que, el document que se sotmetés a aprovació 
provisional incorporés les prescripcions següents: 
 
“1.1 Per tal de calcular el coeficient d’edificabilitat de l’entorn que regularà el sostre 
màxim de l’illa d’equipaments objecte del present document, s’ha de tenir en compte el 
sostre màxim admissible de l’entorn immediat, de manera que caldrà refer el càlcul 
utilitzant el front edificat confortant efectivament, i, per tant, només ha d’incloure les 
finques corresponents als núm. 2-3 de la Plaça Jacinto Benavente i les finques 
corresponents als números 1-11 del carrer dels Caquis, ponderant aquestes 
edificabilitats en funció de les façanes confrontants. 
 
1.2 Cal que les Normes Urbanístiques del Pla especial  incloguin que caldrà cedir a 
l’Ajuntament la superfície de sòl de 266,63m² qualificada com a xarxa viària bàsica, clau 
5, més l’obligació que aquest espai se cedeixi ja urbanitzat. La normativa articulada 
haurà d’estructurar-se i redactar convenientment, i s’haurà d’aportar també versió en 
llengua castellana.  
 
1.3 Cal incorporar en la normativa articulada del Pla especial les obligacions derivades 
de l’Estudi de Mobilitat Generada i de l’informe sobre el mateix del Servei d’Espai Públic 
i Mobilitat de 14 de juliol de 2021, següents: 

 
• Preveure una reserva completa de tot l’espai necessari per a la implantació de la 
totalitat de les 88 places per a bicicletes que estableix l’EAMG, tot i que la seva 
instal·lació es pugui fer per fases. 
 
• Preveure la implantació d’aparcament per a VMP, preveient l’electrificació d’algunes 
d’elles. Aquestes places poden ser compensables de les 88 places requerides pel 
Decret 344/2006 de 19 de setembre. 
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• Per tal de donar compliment a l’accessibilitat: en l’àmbit de la vorera del carrer Caquis 
més estret, cal preveure, eliminar l’arbrat en vorera, ampliar un tram de vorera fins el 
CEIP Matilde Orduña per facilitar l’accessibilitat de l’entorn d’un pal de companyia de 
serveis i senyalitzar l’estacionament per a motos en bateria en el cordó d’estacionament 
del costat muntanya. 
 
• Totes aquestes propostes i les incorporades en l’EAMG que acompanya el Pla 
Especial s’hauran de veure reflectides en el projecte executiu d’edificació i d’urbanització 
corresponent i, per tant, s’haurà de comprovar la seva correcta inclusió de forma prèvia 
a la concessió de la llicència d’obres. 
 
• Al pressupost de l’Estudi Econòmic del Pla Especial i als projectes executius s’han 
d’incorporar i especificar els costos de les obres i altres qüestions que es derivin de 
l’execució de totes les mesures derivades de l’EAMG, així com també de les previsions 
complementàries contingudes en l’informe i recollides en els punts anteriors.” 
 
El 30 d’agost de 2021 es va publicar al web municipal, i el 14 de setembre al 
portal de la ciutadania, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, segons consta 
acreditat a l’expedient. 
 
El 14 de setembre de 2021, els Serveis Territorials del Baix Llobregat del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, emeten informe 
favorable sense prescripcions. 
 
El 16 de setembre de 2021, es va publicar l’anunci al diari el Periódico. 
 
El 20 de setembre de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona anunci relatiu a l’obertura del període d’exposició al públic. 
 
El 29 de setembre de 2021, l’ATM emet un informe favorable sobre la mobilitat, 
amb condicions i recomanacions que caldrà tenir en compte en els projectes 
constructius o ens els instruments de gestió que corresponguin. 
 
El 25 de juliol de 2022, la senyora ..., com a persona interessada inclosa dins de 
l’àmbit del Pla especial, va rebre la notificació relativa a l’acord d’aprovació inicial 
d’aquest instrument de planejament, segons consta acreditat a l’expedient. 
 
El 27 de juliol de 2022, el senyor ... com a persona interessada inclosa dins de 
l’àmbit del Pla especial, va rebre la notificació relativa a l’acord d’aprovació inicial 
d’aquest instrument de planejament, segons consta acreditat a l’expedient. 
 
El 12 de setembre de 2022, el Secretari de l’Ajuntament expedeix un certificat 
mitjançant el qual s’acredita que durant el període d’informació pública no es va 
presentar cap escrit d’al·legacions. 
 
FONAMENTS DE DRET  
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L’article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, estableix que, en desenvolupament de les previsions del 
planejament urbanístic general, es poden aprovar plans especials si són 
necessaris per a assolir determinats objectius, que enumera. Entre ells, en el seu 
apartat d), el desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments 
comunitaris. Si el planejament urbanístic general no ho fa, poden concretar l’ús 
de l’equipament comunitari i la titularitat pública o privada.  
 
D’acord amb l’article 69.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, mitjançant el 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, els plans especials urbanístics 
contenen les determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic 
corresponent o, a manca d’aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, 
degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes 
i els catàlegs que escaiguin. 
 
L’article 93 del Reglament de la Llei d’urbanisme, menciona les determinacions 
que ha de contenir un pla especial. L’apartat 7 d’aquest precepte reglamentari 
estableix que els plans especials que tenen per objecte concretar la titularitat i 
l’ús dels equipaments comunitaris poden establir, si s’escau, les condicions 
d’ordenació i edificació de l’equipament, com és el cas que ens ocupa. 
 
L’article 94 determina la documentació necessària, que serà la documentació 
escrita i gràfica adequada a la seva naturalesa i finalitat. En els casos en què ho 
exigeixi la legislació sobre mobilitat, serà necessari incloure un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada, amb el contingut que determini aquesta legislació. 
 
El document que s’analitza no incorpora un informe ambiental, en tant en quant 
es tracta de terrenys classificats com a sòl urbà consolidat.  
 
Sí incorpora un estudi de la mobilitat generada, en els termes del Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 
 
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de ordenació 
urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic municipi, 
corresponen a l’ajuntament corresponent. 
 
D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament. 
 
L’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que, amb caràcter 
simultani a la informació pública, cal sol·licitar informe als organismes afectats a 
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raó de les seves competències sectorials. En aquest cas, s’han sol·licitat a 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), i al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, els quals han emès informes favorables. ATM, amb 
condicions. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, redactada per l’apartat 1 de la disposició addicional novena 
del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, l’òrgan competent per a l’aprovació inicial del planejament general i 
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans és el Ple de la 
Corporació. 
 
D’acord amb l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim 
local, i l’article 114.3.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, és necessari el vot favorable  de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació, per a adoptar els acords en el si de la tramitació 
dels plans i els instruments d’ordenació urbanística.   
 
En aplicació de l’article 80 del Text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del 
document d’anàlisi és la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità 
de Barcelona. 
 
CONCLUSIONS 
 
El document aportat conté la documentació establerta per la normativa 
analitzada. 
 
Per tot l’exposat, una vegada vist el document del Pla especial d’equipaments 
per a la construcció d’una Escola de Formació Professional al carrer de Laureà 
Miró, núm. 1-5, i el carrer Caquis, núm. 2-10,  a  Esplugues de Llobregat, 
promogut per ASESORÍA TECHSALES SL, que dona compliment a les 
determinacions de la normativa esmentada; tenint en compte que no s’ha 
presentat cap escrit d’al·legacions durant el període d’exposició al públic, i vistos 
els informes tècnics que consten a l’expedient, només resta concloure que 
s’informa favorablement el document, i que correspon elevar-lo a Ple, per a la 
seva aprovació provisional.” 
 
Per tot l’exposat, 
 
ES PROPOSA: 
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PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla especial d’equipaments per a 
la construcció d’una Escola de Formació Professional al carrer de Laureà Miró, 
núm. 1-5, i el carrer Caquis, núm. 2-10, a Esplugues de Llobregat, promogut per 
ASESORÍA TECHSALES SL, amb la condició que caldrà incloure les següents 
actuacions en el projecte executiu d’edificació i d’urbanització corresponents i, 
per tant, s’haurà de comprovar la seva correcta inclusió de forma prèvia a la 
concessió de la llicència d’obres, així com en el pressupost dels mateixos: 
 
• Reservar l’espai necessari per a la implantació de la totalitat de les 88 places 
per a bicicletes, amb una instal·lació inicial de 15 unitats. Seguint les 
recomanacions de l’ATM hauran de diferenciar-se els aparcaments entre els 
treballadors/es i els estudiants/es. 
 
• Preveure la implantació d’aparcament per a VMP, preveient l’electrificació 
d’algunes d’elles. Aquestes places poden ser compensables de les 88 places 
requerides pel Decret 344/2006 de 19 de setembre. Seguint les recomanacions 
de l’ATM hauran de diferenciar-se els aparcaments entre els treballadors/es i 
els estudiants/es. 
 
• Millora de l’accessibilitat del carrer Caquis, intervenint en la vorera des del 
CEIP Matilde Orduña i Laureà Miró, en el sentit d’eliminar l’arbrat en vorera, 
ampliar un tram de vorera fins el CEIP Matilde Orduña per facilitar l’accessibilitat 
de l’entorn d’un pal de companyia de serveis, lliure d’obstacles i d’ús exclusiu 
per vianants, incloent la retirada del cordó d’estacionament actual per tal de 
perllongar l’alineació de la vorera del CEIP Matilde Orduña fins Laureà Miró  i 
senyalitzar l’estacionament per a motos en bateria en el cordó d’estacionament 
del costat muntanya, a calçada. 
 
• Crear una xarxa de bicicletes segura. Senyalització horitzontal i vertical del 
carrer Magnòlies i Caquis a velocitat màxima 20 Km/h i amb la bicicleta 
compartint calçada amb els vehicles. 
 
• Instal·lació de bancs i il·luminació als itineraris principals de vianants, en el 
carrer Caquis i Laureà Miró, a definir en el projecte executiu corresponent. 
 
• Implantació d’encaminaments per a persones invidents a la parada 1726 
Laureà Miró – Molí. 
 
• Al pressupost dels Projectes Executius s’han d’incorporar i especificar els 
costos de les obres i altres qüestions que es derivin de l’execució de totes les 
mesures derivades de l’EAMG. 
 
• En quant a l’informe de l’ATM, el promotor haurà de demostrar que acompleix 
amb tots els condicionants indicats en el seu informe i a l’apartat 3 de l’informe 
de data 12 de juliol de 2022, mitjançant la previsió de les corresponents obres 
dins del projecte executiu que correspongui o mitjançant les mesures de gestió 
que correspongui. S’haurà també de donar compte a l’ATM. 
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SEGON.- TRAMETRE aquest acord, l’expedient administratiu complert, i el 
document tècnic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i al promotor. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és 
a dir dinou vots. S’hi abstenen el regidor el Sr. Jordi Pérez Pineda i la Sra. 
Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA PER A LA IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI 
METROPOLITÀ DE BICICLETA PÚBLICA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist el document relatiu a la proposta del Conveni de col·laboració 
entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per a la implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta pública al seu 
municipi. 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del  
Servei d’Espai Públic i Medi Ambient, que parcialment transcrit diu el següent: 
 
“INFORME: 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona recull en el seu Programa d’Actuació 
Metropolità pel mandat 2019-2023 “Fer de la mobilitat en bicicleta un mode 
habitual per als desplaçaments diaris a la feina, a l’escola i als serveis, i 
incrementar-ne el pes com a mode de transport sostenible en benefici de la 
qualitat de l’aire i de la salut de les persones”. 
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El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024, aprovat definitivament pel 
Consell Metropolità de l’AMB el 27 d’octubre de 2020 proposà “Estudiar i 
desenvolupar un sistema de bicicleta pública en els municipis de l’AMB, basat en 
la bicicleta elèctrica entès com un complement a les xarxes de transport públic 
existent i com una eina de promoció de la bicicleta entre la població resident”. 
 
L’Ajuntament i l’AMB s’han compromès amb les polítiques i accions de mobilitat 
sostenible alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible 2030 de 
l’Organització de les Nacions Unides. 
(...) 
 
L’AMB va enviar proposta de model de conveni a l’ajuntament d’Esplugues que 
ha estat revisat pels Serveis Jurídics i es considera adient des del punt de vista 
formal. 
 
El dimensionament del servei inclourà per Esplugues 121 bicicletes elèctriques i 
11 estacions, recollides les ubicacions en l’annex del present conveni. 
 
Tanmateix, l’import serà  revisable durant la vigència del conveni en funció dels 
ingressos i del balanç econòmic del servei. 
 
Tenint en compte que el servei que es proposa implantar és convergent amb les 
polítiques de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, es proposa que sigui 
aprovat i signat per tal de començar amb la seva implantació.” 
 
TERCER.- Vist el compromís de l’alcaldia en relació amb la inclusió de la 
despesa corresponent a l’exercici 2023 en el pressupost municipal;  
 
QUART.- Vist l’informe jurídic favorable emès per la Directora del Servei Jurídic 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que transcrit diu el següent: 
 
“Una vegada vist el document relatiu a la proposta del CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER A LA IMPLANTACIÓ I 
LA GESTIÓ DEL SERVEI METROPOLITÀ DE BICICLETA PÚBLICA AL SEU 
MUNICIPI, cal fer les consideracions següents: 
 
En el Pla d’actuació metropolità pel mandat 2019-2023 (PAM 2019-2023), l’AMB 
es compromet a fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als 
desplaçaments diaris a la feina, a l’escola i als serveis, i incrementar-ne el pes 
com a mode de transport sostenible en benefici de la qualitat de l’aire i de la salut 
de les persones. 
 
Després de diverses actuacions i l’adopció de mesures en aquesta direcció, el 
28 de setembre de 2021, el Consell Metropolità va aprovar definitivament 
l’establiment del servei de bicicleta pública complementari als mitjans de 
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transport públic metropolitans (servei Ambici), així com la memòria justificativa 
de l’establiment del servei esmentat, la memòria justificativa sobre la 
sostenibilitat financera i l’eficiència, el projecte d’establiment i prestació del servei 
i el seu Reglament (publicat en el BOPB de 8 febrer de 2022). 
 
En l’apartat 1.5 del Projecte d’establiment i prestació del servei es proposa que 
la forma de gestió del nou servei sigui la gestió directa, mitjançant la societat 
Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, societat mercantil local amb capital social de 
titularitat pública, repartit al 50% entre Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona, SA, ambdues societats participades al 100% per 
l’AMB, d’acord amb el que estableix l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
El 12 de gener de 2022 s’ha publicat a la Plataforma de serveis de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya l’anunci de la licitació del contracte de 
serveis d’implantació, manteniment i gestió del servei de bicicleta pública 
metropolitana de Barcelona amb una durada de 8 anys pel que fa l’explotació del 
servei. Aquest contracte engloba tant el subministrament i l’operació del servei 
de la bicicleta pública com el manteniment i redistribució de bicicletes i qualsevol 
altre aspecte complementari.  
 
Aquest nou servei de bicicleta pública s’ha establert amb la voluntat d’abastar 
tots els municipis metropolitans interessats, i comptarà amb un finançament 
compartit entre l’AMB i els ajuntaments que s’hi adhereixin. 
 
L’Ajuntament està interessat en formar part del nou servei de bicicleta pública 
complementari als mitjans de transport públic metropolitans, servei que 
significarà la millora i l’ampliació de l’actual oferta metropolitana de bicicletes 
elèctriques e-Bicibox. 
 
Es preveu que el servei de bicicleta pública iniciï la posada en marxa durant la 
segona meitat de l’any 2022, i que el desplegament quedi completat, com a molt 
tard, a principis de l’any 2023. 
 
Els Serveis tècnics municipals del Servei d’Espai Públic i Medi Ambient han emès 
un informe tècnic favorable sobre el Conveni. 
 
DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT:  
 
Aquest Conveni té per objecte la col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament per 
definir el marc de relació segons el qual s’implantarà i gestionarà el servei de 
bicicleta pública complementari als mitjans de transport públic metropolitans en 
el seu terme municipal, així com les obligacions i compromisos econòmics 
assumits per cadascuna de les parts. 
 
En desenvolupament d’aquest conveni, les parts col·laboraran per fer efectiva la 
implantació, el manteniment i la gestió de l’esmentat servei al municipi 
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d’Esplugues de Llobregat.  El nombre d’estacions a implantar i gestionar en el 
municipi figura en l’annex d’aquest conveni, amb les dimensions i la localització 
prèviament acordada. Aquestes estacions podran incloure una escomesa 
elèctrica. 
 
L’objecte del servei inclou tant el subministrament i l’operació del servei de la 
bicicleta pública com el manteniment i redistribució de bicicletes i qualsevol altre 
aspecte complementari com, per exemple, el trasllat o desmuntatge d’una 
estació i/o de les seves bicicletes. 
 
El Conveni conté un document Annex que especifica els emplaçaments de les 
11 estacions; que cadascuna d’elles disposarà d’un nombre de 20 bicicletes, i es 
determina les que ja compten amb escomesa elèctrica, i les que no en tenen. 
 
L’AMB, mitjançant l’operador del servei, es farà càrrec de la implantació, el 
manteniment i la gestió del servei Ambici al municipi d’Esplugues de Llobregat. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no assumirà cap càrrec respecte de les 
obres d’implantació de les estacions, ni del cost del consum d’aquestes, i sí de 
les tasques de neteja i manteniment que corresponguin a la via pública on 
s’instal·lin les estacions del servei de bicicleta pública. 
 
Segons el nombre de bicicletes i estacions previstos al pacte anterior, l’aportació 
anual de l’Ajuntament a l’AMB per cobrir el dèficit d’explotació del servei s’estima 
inicialment en 147.158,89€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària que 
correspongui dels Pressupostos de l’Ajuntament per als anys 2023, 2024, 2025 
i 2026. 
 
Consta a l’expedient un document de compromís subscrit per l’alcaldessa de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, segons el qual es compromet a 
incorporar al pressupost de l’exercici 2023, i als següents, els imports que 
corresponguin per fer front a aquestes obligacions. 
 
L’aprovació de la despesa d’exercicis futurs resta sotmesa a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades del present acord. 
 
L’aportació de l’Ajuntament serà revisada, com a mínim, abans de la finalització 
de la vigència del present conveni, en funció de l’evolució dels ingressos i del 
balanç econòmic del servei, i en el marc de la Comissió recollida en el pacte setè 
d’aquest conveni. Tanmateix, en el moment en què el gestor del servei adjudiqui 
el contracte de serveis d’implantació, manteniment i gestió del servei de bicicleta 
pública metropolitana de Barcelona l’import anual recollit en l’apartat anterior 
s’ajustarà a l’import finalment adjudicat, el que requerirà la corresponent 
addenda, que haurà de ser formalitzada per escrit i aprovada i signada per les 
parts.  
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Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per dos representants de 
cadascun dels signants. 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys, amb possibilitat de pròrroga.  
 
El clausulat del conveni preveu què fer en cas de necessitat de modificar-lo; 
quines seran les causes de resolució; quin és règim jurídic, les clàusules de 
transparència i els tribunals competents en cas de litigi. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i 
protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats 
públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències 
respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, 
preveu que són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les 
administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic 
vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de 
dret privat per a una finalitat comuna.  
 
L’article 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, preveu el règim jurídic aplicable, 
establint que els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i s’han 
d’estipular en termes d’igualtat entre les parts, i en cap cas no els són aplicables 
les prerrogatives que la legislació de contractes del sector públic atribueix als 
òrgans de contractació. 
 
Quant al finançament del servei, cal tenir en compte les determinacions de 
l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu als compromisos 
de despesa de caràcter plurianual. 
 
D’aquesta manera, l’autorització o realització de les despeses de caràcter 
plurianual se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
pressupostos respectius. 
 
Es poden adquirir compromisos per despeses que s’hagin d’estendre a exercicis 
posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en 
l’exercici mateix i que, a més, estiguin en algun dels casos que enumera. Entre 
ells, l’apartat e), relatiu a transferències corrents que derivin de convenis 
subscrits per les corporacions locals amb altres entitats públiques o privades 
sense ànim de lucre. 
 
El nombre d’exercicis a què es poden aplicar les despeses esmentades als 
paràgrafs a, b i e de l’apartat anterior no pot ser de més de quatre. Així mateix, 
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en els casos inclosos als paràgrafs a i e, la despesa que s’imputi a cadascun 
dels exercicis futurs autoritzats no pot excedir la quantitat que resulti d’aplicar al 
crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va comprometre els 
percentatges següents: en l’exercici immediatament següent, el 70 per cent; en 
el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i quart, el 50 per cent. 
 
Ara bé, en casos excepcionals, l’apartat 5 d’aquest precepte preveu que el ple 
de la corporació pugui ampliar el nombre d’anualitats, així com elevar els 
percentatges a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article. 
 
D’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’AMB pot prestar els serveis i promoure les 
activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels 
municipis que la integren i, segons l’article 14.F. del mateix text legal, li correspon 
la competència de desenvolupar les actuacions de vertebració territorial 
necessàries per a l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del 
territori. Així mateix, l’AMB ostenta la competència relativa a la promoció del 
transport sostenible d’acord amb l’article 14.B. apartat f) de la Llei 31/2010, del 3 
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

 
L’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local disposa que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en 
els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en matèria 
de protecció contra la contaminació atmosfèrica en zones urbanes i de trànsit, 
estacionament de vehicles i mobilitat; i l’article 66 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, disposa que els ens locals tenen competències en l’àmbit de la 
sostenibilitat ambiental, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, 
de la tecnologia de la informació i de la comunicació – b) i g) respectivament de 
l’epígraf 2- i que el municipi té competències pròpies en matèria d’ordenació del 
trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes i la protecció del medi – b) 
i f) respectivament de l’epígraf 3-. 
 
L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, estableix que l’administració pública, en 
aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa, 
entre d’altres, als convenis. 
 
L’òrgan competent per a aprovar aquest conveni és el Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb l’article 21.1.a), és competència de l’alcaldessa la representació de 
l’Ajuntament. 
 
CONCLUSIONS 
 
Tenint en compte que l’Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda, entre 
d’altres, relativa a la promoció del transport sostenible d’acord amb l’article 14.B. 
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apartat f) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
cal entendre que la competència del municipi d’Esplugues de Llobregat per a la 
signatura d’aquest conveni prové de les atribucions que li proporcionen els 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
i l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que disposa que els ens locals 
tenen competències en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, de les 
infraestructures de mobilitat, etc. i que el municipi té competències pròpies en 
matèria d’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes i la 
protecció del medi – b) i f) respectivament de l’epígraf 3-. 
 
Una vegada vist el document del Conveni entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la implantació i la gestió 
del servei metropolità de bicicleta pública al seu municipi; l’informe tècnic 
favorable, i el compromís de l’Alcaldia, només resta concloure que s’informa 
favorablement perquè se sotmeti a l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament.” 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la implantació i la gestió 
del servei metropolità de bicicleta pública al seu municipi, el text íntegre del qual 
s’adjunta a aquest acord com a annex I. 
 
SEGON.- APROVAR, amb caràcter excepcional, i en relació amb la despesa 
plurianual prevista en el conveni aprovat en el punt precedent, l’ampliació del 
nombre d’anualitats, i elevar els percentatges a què es refereix l’apartat 3 de 
l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a l’empara de les 
determinacions de l’apartat 5è d’aquest precepte. 
 
TERCER.- En compliment a les determinacions de l’article 174.1 del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització i realització de les 
despeses associades a aquest conveni se sotmetran a la condició suspensiva 
de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis de 
vigència d’aquest conveni.  
 
QUART.- FACULTAR a l’alcaldessa per a la signatura del Conveni aprovat en el 
punt primer d’aquesta resolució, així com tota aquella documentació necessària 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i als 
Departaments municipals afectats per raó de les seves competències. 
 
SISÈ.- SOTMETRE aquest document a la publicitat exigida per l’article 8.1.f) de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Ahmad-
Ali Beizaee Karimi, és a dir vint vots. S’hi absté el regidor Sr. Marcos Sánchez 
Siles, és a dir un vot.  
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA DESESTIMACIÓ DEL 
RECURS DE REPOSICIÓ FORMULAT PEL SENYOR REGIDOR I PORTAVEU 
DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 20 DE 
JULIOL DE 2022. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
En data 20 de juliol de 2022 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar, per majoria absoluta, 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. 
 
Mitjançant escrit número de registre d’entrada de data 12-8-22, el Sr. Regidor i 
Portaveu del Grup Municipal Popular ha formulat recurs de reposició contra 
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en que sol·licita: 
 
“Se anule el acuerdo de Pleno de fecha 22 de julio de 2022 por el que se acordó 
“la no admissió a tràmit de la sol·licitud formulada pel senyor regidor i portaveu 
del Grup municipal del Partit Popular en la qual 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” puesto al haber entrado ésta (y el informe 
jurídico que la motiva) en el fondo del asunto (cuando no es ni competente, ni el 
momento procesal oportuno para hacerlo) laminando la posibilidad que en 
derecho confiere el art. 66.1.b)** de la LRBRL i la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional a los cargos electos para instar la revisión de oficio y debiendo 
resolver el órgano competente sobre su admisión o no a trámite únicamente 
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sobre la legitimación activa del solicitante (y no del fondo) i la necesaria incoación 
de un procedimiento de revisión de oficio (con el correspondiente nombramiento 
de instructor y la solicitud de informes preceptivos que sí entraran en el fondo del 
asunto planteado)” **(cal entendre que es refereix a l’article 63.1.b) ). 
 
A la vista del recurs formulat, el secretari de la corporació ha informat el següent:  
 
“La sol·licitud formulada es fonamenta únicament en la interpretació donada pel 
Tribunal Constitucional en la Sentència número 173/2004, de 18 d’octubre, del 
contingut de l’article 63.1,b) de la Llei de Bases de Règim Local, de la que 
transcriu el següent:  
 
“Sentado lo anterior, es necesario tener en cuenta que, al lado de esa 
legitimación (…) existe una legitimación ex lege, que conviene concretamente 
por razón del mandato representativo recibido de sus electores, a los miembros 
electivos de las correspondientes corporaciones locales para poder impugnar los 
actos o actuaciones de éstas que contradigan el Ordenamiento jurídico. No se 
trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de 
una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular 
que ostentan, en cuanto ahora importa, los concejales de una Ayuntamiento y 
que se traduce en un interés concreto -inclusive puede hablarse de obligación- 
de controlar su correcto funcionamiento, como único medio, a su vez, de 
conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal que, como primera competencia, asigna a los Municipios el art- 25.1 de 
la mencionada Ley reguladora de las bases de régimen local. 
(…) 
El concejal, por su condición de miembro -no de órgano- del Ayuntamiento, que 
es, a su vez, el órgano de gobierno y administración del municipio y para el que 
es elegido mediante sufragio universal, libre directo y secreto (…) está legitimado 
para impugnar la actuación de la corporación local a la que pertenece, por el 
interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de dicha corporación 
en virtud de su mandato representativo (..)”. 
 
Però en relació amb el cas que ens ocupa, ni és d’aplicació l’article 63.1,b) de la 
Llei de Bases de Règim Local, ni és aplicable la doctrina del Tribunal 
Constitucional en relació amb aquest article. 
 
L’article 63 de la Llei de Bases de Règim Local, incardinat en el Capítol III, 
Impugnació d’actes i acords i exercici d’accions, del Títol V Disposicions comuns 
a les Entitats locals, estableix les especificitats en l’àmbit local, en relació amb la 
legitimació activa per impugnar actes i acords dels òrgans dels ens locals i, en 
concret diu el següent:  
 
“1. Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso 
contencioso-administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las 
entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico: 
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a) La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en los 
casos y términos previstos en este Capítulo. 
b) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de 
tales actos y acuerdos. 
 
2. Están igualmente legitimadas en todo caso las entidades locales territoriales 
para la impugnación de las disposiciones y actos de la Administraciones del 
Estado y de las Comunidades Autónomas que lesionen su autonomía, tal como 
ésta resulta garantizada por la Constitución y esta Ley. 
3. Asimismo, las entidades locales territoriales estarán legitimadas para 
promover, en los términos del artículo 119 de esta Ley, la impugnación ante el 
Tribunal Constitucional de leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas 
cuando se estime que son éstas las que lesionan la autonomía 
constitucionalmente garantizada”. 
 
Com és de veure, l’apartat 1.b) del transcrit article estableix la legitimació dels 
membres de les corporacions que haguessin votat en contra d’aquests actes i 
acords. 
 
La Sentència de la Sala Segona del Tribunal Constitucional número 173/2004, 
de 18 d’octubre, en seu de Recurs d’empara 2909-2002, davant la Sentència de 
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Cantabria que va inadmetre demanda d’un regidor contra l’Ajuntament de  Castro 
Urdiales pel nomenament de funcionària interina, va analitzar la possible 
vulneració del dret a la tutela judicial efectiva (accés a la Justícia): Legitimació 
activa dels regidors que no han votat en contra d’acords municipals perquè no 
pertanyent a l’òrgan competent.  
 
En concret, el que es dirimia i qüestionava era la legitimació per impugnar un 
acte administratiu en relació amb el qual el regidor no havia tingut l’oportunitat 
d’expressar el seu vot contrari, resolent el tribunal en favor de l’existència de 
legitimació per a la impugnació en aquests casos concrets.  
 
El règim jurídic de la impugnació dels actes i acords de les administracions 
públiques està recollit, als articles 112 a 126 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que 
estableix el règim dels recursos que potestativament o preceptivament se 
substancien davant les pròpies Administracions Públiques; i a la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa, que, entre 
d’altres coses estableix al seu article 19 i següents  el règim general de la 
legitimació davant aquest ordre jurisdiccional. 
 
L’article 20 de la LJCA estableix el marc general al que es refereix l’article 63.1 
de la Llei de Bases del Règim Local quan literalment diu que: “No pueden 
interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una 
Administración pública: a) Los órganos de la misma y los miembros de sus 
órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.”; essent 
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justament la Llei de Bases del Règim Local la llei autoritzant de la legitimació 
dels membres de les corporacions locals respecte als actes de l’administració 
pública de la que formen part. 
 
Per tant, la legitimació activa a la que es refereix el recurrent, derivada de l’article 
63.1.b) de la LBRL, amb la interpretació donada pel Tribunal Constitucional el 
faculta per reaccionar front un acte administratiu de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat en relació amb el qual els membres dels òrgan col·legiats no hagin 
tingut l’oportunitat d’expressar el seu vot contrari; és a dir, el legitima per formular 
els recursos administratius i/o contenciosos administratius que resultin 
pertinents. 
 
Però el regidor i portaveu del Grup Municipal Popular no ha formulat cap recurs 
administratiu, ni cap recurs contenciós administratiu, contra una actuació o acord 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat que hagi pogut donar lloc a una 
negació de la seva legitimació activa.  
 
No ens trobem en seu d’interposició de recurs contra actuacions o actes 
administratius, ni ha hagut ni tant sols necessitat d’entrar a analitzar l’existència 
de legitimació activa d’un membre de la corporació; sinó en seu d’exercici de la 
facultat de les administracions públiques per a la revisió dels seus actes 
administratius, que és cosa diferent, que té un procediment específic i diferenciat 
i que en cap cas es pot considerar rugulat per l’article 63 de la LBRL, ni cau dintre 
de l’àmbit de la interpretació que el TC ha fet d’aquest article.  
 
En efecte, tal i com expressa el Sr. Sánchez en el seu recurs de reposició, el que 
va sol·licitar expressament va ser que “se iniciara expediente de declaración de 
nulidad” de determinats actes administratius, en base a l’article 106.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Davant aquesta sol·licitud, que com resulta palmari no té el caràcter de recurs 
de cap naturalesa, es va procedir amb estricta subjecció a les determinacions de 
l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, regula la revisió de disposicions i 
actes nuls i estableix que:  
 
“1. Les administracions públiques, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia o 
a sol·licitud d’interessat, i amb el dictamen favorable previ del Consell d’Estat o 
òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma, si n’hi ha, han de declarar 
d’ofici la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via 
administrativa o que no hagin estat recorreguts dins el termini, en els supòsits 
que preveu l’article 47.1.  
2. (....)  
3. L’òrgan competent per a la revisió d’ofici pot acordar motivadament la 
inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, sense 
necessitat de sol·licitar el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la 
comunitat autònoma, quan aquestes no es basin en alguna de les causes de 
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nul·litat de l’article 47.1 o manifestament no tinguin fonament, així com en el 
supòsit que s’hagin desestimat pel que fa al fons altres sol·licituds 
substancialment iguals. 
4. Les administracions públiques, en declarar la nul·litat d’una disposició o acte, 
poden establir, en la mateixa resolució, les indemnitzacions que sigui procedent 
reconèixer als interessats, si es donen les circumstàncies previstes als articles 
32.2 i 34.1 de la Llei de règim jurídic del sector públic sense perjudici que, 
tractant-se d’una disposició, subsisteixin els actes ferms dictats en aplicació 
d’aquesta. 
5. Quan el procediment s’hagi iniciat d’ofici, el transcurs del termini de sis mesos 
des del seu inici sense que s’hagi dictat una resolució en produeix la caducitat. 
Si el procediment s’ha iniciat a sol·licitud d’interessat, aquesta es pot entendre 
desestimada per silenci administratiu.” 
 
Per la qual cosa:  
 

- S’ha tingut per formulada la sol·licitud presentada pel senyor regidor i 
portaveu del Grup Municipal Popular. 

- S’ha recavat i incorporat a l’expedient informe jurídic, als efectes del que 
determina l’apartat 3 de l’esmentat article 106 de la LPACAP. 

- S’ha acordat, mitjançant resolució de l’òrgan competent, la inadmissió a 
tràmit de la sol·licitud formulada. 

- La inadmissió ha estat fonamentada en la concurrència dels supòsits que 
faculten a l’òrgan competent per a no admetre a tràmit la sol·licitud 
formulada. 

 
Així les coses, resulta evident que l’actuació municipal no ha “laminando la 
posibilidad que en derecho confiere el art. 63.1.b) de la LRBRL y la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional”, dret que el faculta per a la interposició dels recursos 
administratius i/o contenciosos administratius que estimi procedents (cosa que 
ni ha fet el Sr. Sánchez, ni ha impedit la resolució del Ple de l’Ajuntament); però 
que no li confereix cap dret en relació amb l’exercici de la facultat de revisió dels 
actes administratius, diferent del que ha exercit, és a dir, el dret a instar l’inici del 
procediment, essent competència, en aquest cas del Ple de la Corporació, 
l’adopció dels acords que es recullen a l’article 106 de la LPACAP. 
 
En conclusió, sobre la base dels arguments recollits al cos del present document, 
s’informa que resulta procedent desestimar el recurs de reposició formulat pel 
Sr. Marcos Sánchez, regidor i portaveu del Grup Municipal Popular.  
 
L’òrgan competent per a la resolució del recurs de reposició interposat és el Ple 
de l’Ajuntament.”. 
 
Per la qual cosa i pels motius explicitats al cos de l’informe jurídic transcrit,  
 
Es proposa al Ple: 
 



 

 
 pàg 29
   
 

Primer.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició formulat pel Sr. Marcos 
Sánchez, Regidor i Portaveu del Grup Municipal Popular contra l’acord del Ple 
de la Corporació de data 20 de juliol de 2022, en virtut del qual va acordar la no 
admissió a tràmit de la seva sol·licitud 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. 
 
Segon.- Notificar la present resolució al senyor Marcos Sánchez. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir 
dinou vots. Vota en contra el regidor Sr. Marcos Sánchez Siles, és a dir un vot. 
S’hi absté el regidor Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, 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 L’APROVACIÓ DEL 
CONVENI PER A L’ESTABLIMENT D’UN MARC D’ASSOCIACIÓ I DE 
RELACIONS PER A L’IMPULS DEL PROJECTE BIOCLÚSTER D’INNOVACIÓ 
I SALUT- SMART HEALTH COMMUNITY. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
ATÈS que el projecte BIOCLUSTER D’INNOVACIÓ I SALUT - Smart Health 
Community- persegueix potenciar i consolidar un ecosistema d’innovació en 
salut mitjançant l’impuls de la medicina personalitzada, amb una clara vocació 
de promoure una economia basada en la innovació i el coneixement en el territori 
metropolità, així com afavorir la localització de noves empreses relacionades 
amb les tecnologies mèdiques, la biomedicina, la industria farmacèutica i de 
serveis i la reactivació dels sistemes productius des de la innovació, la 
investigació i el desenvolupament d’un entorn privilegiat. 
 
ATÈS que aquest projecte és fruit d’anys de col·laboració que es varen concretar 
inicialment mitjançant un conveni subscrit l’any 2006 pels Departaments de 
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Salut, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat de 
Barcelona (UB), de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i de la Fundació 
Bioregió de Catalunya, i que va permetre constituir l’any 2008 el Consorci 
BIOPOL. 
 
ATÈS que l’objecte del projecte BIOPOL va ser el de constituir, sota l’impuls 
públic inicial, un clúster d’institucions sanitàries, d’institucions generadores de 
coneixement i d’empreses del sector de ciències de la vida i la salut, en l’entorn 
del campus de salut de Bellvitge. L’any 2012 el Consorci va ser dissolt i es va 
donar continuïtat al projecte mitjançant la Fundació privada Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Posteriorment, s’han incorporat al projecte 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
 
ATÈS que totes aquestes entitats han treballat de manera conjunta al llarg dels 
darrers 5 anys amb els objectius comuns de contribuir a millorar el sistema 
d’innovació de salut de Catalunya integrant institucions locals i sanitàries de 
l’Àrea Metropolitana Sud amb la voluntat també de potenciar social, econòmica i 
sanitàriament el territori que les acull, treballant, en oferir un nou impuls a la 
innovació en salut i el reforçament econòmic del sector, la recerca, la generació 
de coneixement i la transferència de tecnologia al sector productiu, juntament 
amb l’especialització intel·ligent del territori en medicina personalitzada, i la 
transformació digital amb la millora de les competències per reduir la bretxa 
digital. 
 
ATÈS que s’ha considerat d’interès comú a totes les institucions implicades en 
el projecte BIOCLUSTER D’INNOVACIÓ I SALUT - Smart Health Community-, 
la necessitat d’estructurar, mitjançant un acord entre totes elles, les relacions de 
col·laboració i cooperació de potenciar social, econòmica i sanitàriament el 
territori que les acull, treballant, en oferir un nou impuls a la innovació en salut i 
també als efectes de concórrer conjuntament totes elles o les que voluntàriament 
ho decideixin a les convocatòries per a la presentació de sol·licituds a les 
subvencions que dins dels programes d’ajuts del Pla 
  
de Recuperació, Transformació i Resiliència o d’altres establertes pels diferents 
mecanismes d’ajuts de les instancies europees, administracions públiques o 
col·laboració publico-privades es puguin plantejar i ajudin a l’assoliment dels 
objectius del projecte BIOCLUSTER D’INNOVACIÓ I SALUT- Smart Health 
Community. 
 
VIST el redactat de la proposta del conveni que es pretén la seva aprovació i que 
ha obtingut la conformitat de totes les institucions implicades en la seva 
formalització. 
 
VIST que les administracions públiques poden celebrar acords, pactes o 
convenis amb persones de dret públic o privat, sempre que no siguin contraris a 
l’ordenament jurídic i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen 



 

 
 pàg 31
   
 

encomanat, de conformitat amb l’article 86 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
VIST l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
VIST que l’execució del conveni no comporta obligacions ni compromisos 
econòmics per cap de les parts. 
 
VIST l’informe emès per la Directora de Projectes Estratègics i Internacionals.  
 
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni per l’establiment d’un marc d’associació 
i de relacions de cooperació i col·laboració per a l’impuls i consolidació del 
projecte Clúster Smart Health Community i la coordinació per a la sol·licitud 
d’ajuts destinats a la consecució del projecte; que a continuació es transcriu en 
la seva literalitat: 
 
“EXPOSEN 
 
I. Que les entitats reunides han treballat conjuntament per a impulsar el projecte 
BioClúster d’Innovació i Salut -Smart Health Community (en endavant, 
“BCSHC”). Aquest projecte és fruit d’anys de col·laboració que es varen 
concretar inicialment mitjançant un conveni subscrit l’any 2006 pels 
Departaments de Salut, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, de la 
Universitat de Barcelona (UB), de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i de 
la Fundació Bioregió de Catalunya, i que va permetre constituir l’any 2008 el 
Consorci BIOPOL. L’objecte del projecte BIOPOL va ser el de constituir, sota 
l’impuls públic inicial, un clúster d’institucions sanitàries, d’institucions 
generadores de coneixement i d’empreses del sector de ciències de la vida i la 
salut, en l’entorn del campus de salut de Bellvitge. L’any 2012 el Consorci va ser 
dissolt i es va donar continuïtat al projecte mitjançant la Fundació privada Institut 
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). 
  
II. Que, a posteriori, s’han incorporat al projecte de Bioclúster d’Innovació i Salut, 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Hospital de Sant Joan de Déu. Totes 
aquestes entitats han treballat de manera conjunta al llarg dels darrers 5 anys en 
el BCSHC amb els objectius comuns de contribuir a millorar el sistema 
d’innovació de salut de Catalunya integrant institucions locals i sanitàries de 
l’àrea metropolitana sud amb la voluntat també de potenciar social, econòmica i 
sanitàriament el territori que les acull, treballant, en oferir un nou impuls a la 
innovació en salut i al reforçament econòmic del sector, la recerca, la generació 
de coneixement i la transferència de tecnologia al sector productiu, juntament 
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amb l’especialització intel·ligent del territori en medicina personalitzada, i la 
transformació digital amb la millora de les competències per reduir la bretxa 
digital. 
 
III. Que s’han generat sinergies entre les institucions amb una visió de 
desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrador; afavorint el 
desenvolupament econòmic per mitjà de l’atracció d’empreses; la potenciació de 
l’ús de la tecnologia aplicada a la docència, la investigació i noves propostes 
d’emprenedoria, facilitant un nou espai d’oportunitats i promoció del talent. 
 
IV. Que, el 17 de desembre de 2020, el Consell de la Unió Europea va aprovar 
el seu pressupost per als propers anys. Un pressupost integrat, per una banda, 
pel nou pressupost ordinari de llarg termini, el Marc Financer Plurianual 2021-
2027; i, per l’altre, per un instrument puntual d’estímul, el Next Generation EU. 
Aquest instrument, que disposa d’una dotació de 750.000 milions d’euros, té per 
finalitat contribuir a la reparació dels danys econòmics i socials causats per la 
pandèmia del COVID-19 i impulsar un procés de recuperació que permeti 
construir una Europa més ecològica, digital, resilient i justa. 
 
El Next Generation està integrat per diferents instruments financers d’entre els 
que destaca, pel seu volum, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), 
amb una dotació de 672.500 milions d’euros, dels quals 140.000 es podran 
destinar a Espanya. El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 
Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència estableix que el MRR es desplega mitjançant plans 
nacionals de recuperació, transformació i resiliència. 
 
Aquest Reglament determina que l’àmbit d’aplicació del Mecanisme inclourà 
àmbits d’actuació estructurats en 6 pilars: transició ecològica; transformació 
digital; creixement intel·ligent, sostenible i integrador, que inclogui la cohesió 
econòmica, l’ocupació, la productivitat, la competitivitat, la investigació, el 
desenvolupament i la innovació, i un mercat interior caracteritzat la cohesió social 
i territorial; salut i resiliència econòmica, social i institucional, a l’objecte, entre 
d’altres, d’augmentar la preparació i capacitat de reacció davant les crisis; i 
polítiques per la propera generació, infància i joventut, com la educació i el 
desenvolupament de les capacitats. 
 
El govern espanyol va presentar el seu Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (en endavant, “PRTR”) el 27 d’abril de 2021. En data 13 de juliol 
d’enguany, els Ministres d’Economia i Hisenda de la Unió Europea (denominat 
ECOFIN) han aprovat l’ús dels fons de recuperació i resiliència d’Espanya. 
 
V. Que el PRTR i, en general, els fons Next Generation constitueixen una gran 
oportunitat per a la posada en pràctica del BCSHC a través de la subscripció del 
corresponent conveni de col·laboració entre les entitats signants. Aquest conveni 
permetrà establir l’estructura de governança necessària per a la gestió dels 
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projectes que, en relació amb l’objecte del BCSHC, duguin a terme els seus 
integrants. 
 
VI. Que el principal medi a través del qual les entitats signants podran dur a terme 
els esmentats projectes serà a través de la corresponent convocatòria de 
subvenció finançada, entre d’altres, a través del PRTR, sense excloure d’altres 
línies de subvenció o ajuts que puguin subscriure’s o rebre’s amb les mateixes 
finalitats. 
 
En aquest sentit, a l’àmbit estatal el Govern va aprovar el Reial Decret-Llei 
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant, “RDL 36/2020”), i a 
l’àmbit autonòmic es va aprovar el Decret- llei 13/2020, de 21 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com 
mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la 
Generalitat. Inclouen preceptes que faciliten la subscripció de convenis relatius 
a activitats finançades a càrrec del PRTR. 
 
En virtut del que s’ha exposat, les parts subscriuen aquest acord, que es regeix 
per les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. FINALITAT I NATURALESA JURÍDICA 
 
1. Aquest acord té per finalitat l’establiment d’un marc d’associació i de relacions 
de cooperació i col·laboració per a l’impuls i consolidació del projecte BioClúster 
d’Innovació i Salut -Smart Health Community- i la coordinació per a la sol·licitud 
d’ajuts destinats a la consecució del projecte 
 
La seva naturalesa jurídica és la d’un conveni entre Administracions Públiques i 
subjectes de Dret privat, i es regula pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, “Llei 40/2015”). 
 
2. De conformitat amb l’article 48.3 de la Llei 40/2015, a través de la subscripció 
del present conveni es realitza l’activitat d’utilitat pública inherent al 
desenvolupament d’actuacions d’interès mutu d’impuls i coordinació del projecte 
BioClúster d’Innovació i Salut - Smart Health Community. 
  
3. En l’execució del conveni, es garanteix el compliment de la legislació 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segona. RELACIONS ENTRE LES PARTS 
 
Les diferents parts que subscriuen aquest conveni actuen i es relacionen d’acord 
amb els principis següents: 
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• Lleialtat institucional 
• Adequació a l’ordre de distribució de competències de les parts. 
• Col·laboració entesa com el deure d’actuar per assolir les finalitats 
establertes. 
• Cooperació, quan dues o més parts, de manera voluntària i en l’exercici de 
les seves competències, assumeixen compromisos específics en nom d’una 
acció comuna. 
• Coordinació per garantir la coherència de les actuacions de les diferents 
parts per a la consecució d’un resultat comú. 
• Eficiència en la gestió dels recursos públics i privats, compartint l’ús dels 
recursos comuns, llevat que no sigui possible o es justifiqui en termes d’un 
millor aprofitament. 
• Responsabilitat de les parts en el compliment de les seves obligacions i 
compromisos. 

 
Per donar compliment al principi de cooperació les parts d’acord amb les 
tècniques que considerin adequades podran acordar de manera voluntària la 
forma d’actuar que serveixi més bé aquet principi i considerin més adequades, 
com poden ser: 

 
• La creació i participació d’un òrgan de cooperació, amb la finalitat de 
deliberar i, si s’escau, acordar mesures en diferents àmbits necessaris per 
assolir les finalitats. 
• La prestació de mitjans material, econòmics o personals entre les parts. 
• La cooperació interadministrativa per a l’aplicació coordinada de la normativa 
reguladora d’una matèria determinada. 
• L’emissió d’informes amb la finalitat que les diferents parts expressin el seu 
criteri sobre propostes o actuacions. 
• Les actuacions de cooperació en matèria patrimonial, inclosos els canvis de 
titularitat i la cessió de béns, previstes en la legislació patrimonial. 
• Qualsevol altra prevista a la Llei. 

 
Tercera. RESPONSABILITAT 
 
Les parts manifesten expressament que aquest conveni no genera cap vincle de 
representació, dependència o subordinació entre elles, per la qual cosa cap 
entitat no pot representar l’altra en el compliment de les seves obligacions legals 
o contractuals ni en l’assumpció de compromisos o responsabilitat de l’altra part. 
  
La relació entre les parts derivada d’aquet conveni és una relació entre 
contractants independents. Les parts reconeixen que aquest acord no genera 
cap tipus de relació laboral, societària, d’agència o franquícia, de fet o de dret, 
entre les parts, i cap de les parts no pot actuar o presentar-se davant de terceres 
persones com si hi hagués aquesta relació. 
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Cada part ha de portar a terme els seus compromisos sota la seva responsabilitat 
exclusiva, amb els seus propis mitjans i de conformitat amb la llei. 
 
Quarta. OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
Constitueix la principal obligació de les entitats signants, l’impuls i el 
desenvolupament d’actuacions d’interès mutu d’impuls i coordinació del projecte 
BioClúster d’Innovació i Salut - Smart Health Community i dins d’ell, la 
participació, si s’escau, en les convocatòries de subvencions que es puguin 
realitzar en relació a projectes relatius al projecte BioClúster d’Innovació i Salut -
Smart Health Community. 
 
Les entitats signants es comprometen a participar dintre de les seves 
competències, en relació amb l’execució de les possibles activitats per el 
desenvolupament del projecte BioClúster d’Innovació i Salut- Smart Health 
Community-, d’acord amb els procediments establerts en el present conveni, així 
com, a participar en els òrgan constituïts en la seva virtut. 
 
Les parts es comprometen a participar en la decisió conjunta i informar respecte 
de les convocatòries i la sol·licitud d’ajuts destinats a la consecució del projecte 
BioClúster d’Innovació i Salut- Smart Health Community. 
 
Quan l’activitat subvencionada ho permeti, les entitats signants podran participar 
conjuntament. Participaran conjuntament totes aquelles entitats signants que, 
per raó de les seves funcions pròpies, tinguin capacitat de participar en la 
convocatòria, prèvia valoració i aprovació individual de cada entitat pels seus 
òrgans de govern. 
 
Si l’especificitat de la convocatòria així ho requerís, qualsevol entitat signant 
podrà presentar-se individualment o amb altres membres del projecte BioClúster 
d’Innovació i Salut- Smart Health Community- a la convocatòria referida. En 
aquests casos l’entitat o entitats escolliran el mecanisme que considerin més 
adient pel que fa a la representació, gestió i justificació dels fons rebuts. 
 
Les entitats es comprometen a valorar de comú acord les convocatòries de 
subvencions a les que participaran, si s’escau, així com tots els aspectes relatius 
a la participació de cada una de les entitats signants a la mateixa. Qualsevol 
dubte podrà ser debatut i/o informat en la Comissió de seguiment i coordinació. 
 
Les entitats signants es comprometen a posar en coneixement de la Comissió 
de seguiment i coordinació, les convocatòries de subvenció que al seu parer 
puguin tenir interès i/o puguin incloure projectes relatius al projecte BioClúster 
d’Innovació i Salut - Smart Health Community, sigui quina sigui l’entitat 
convocant. 
  
Els seus compromisos s’estenen a: 
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a) Transmetre a la Comissió de seguiment i coordinació tota la informació 
requerida per a la gestió i seguiment de les actuacions, a excepció d’aquella que 
tingui la consideració de confidencial. 
 
b) Informar a les entitats signants aquelles informacions referides al progrés del 
projecte BioClúster d’Innovació i Salut -Smart Health Community. 
 
c) Coordinar l’execució de les operacions previstes al projecte BioClúster 
d’Innovació i Salut - Smart Health Community en els terminis recollits en el 
projecte subscrit entre les entitats signants. 
 
d) Vetllar que totes les entitats signants respecten la normativa comunitària, 
estatal i autonòmica aplicable a les operacions que componen el projecte 
BioClúster d’Innovació i Salut- Smart Health Community. 
 
Cinquena. DEURE DE CONFIDENCIALITAT 
 
Les entitats signants es comprometen a mantenir la confidencialitat de tota 
aquella informació que comparteixin entre elles en execució del projecte 
BioClúster d’Innovació i Salut - Smart Health Community. 
 
A l’efecte d’aquest acord, tindrà el caràcter d’informació confidencial tota aquella 
informació que amb motiu de l’execució del projecte BioClúster d’Innovació i 
Salut - Smart Health Community-, les entitats es proporcionin per escrit o 
verbalment. 
 
A títol merament enunciatiu, tindrà la consideració d’informació confidencial la 
informació tècnica o comercial, econòmica, financera, comptable, laboral, així 
com qualsevol especificacions, dades, documents, programes, materials, 
combinacions, anàlisis, estudis, estadístiques, know-how, i qualsevol altra 
informació o dades sobre les entitats signants, els seus socis, els seus clients, 
els seus productes, serveis, plans, estratègies futures, situació financera o 
qualsevol altre aspecte referit a aquestes. 
 
No obstant això l’estipulat en el paràgraf anterior, no tindrà el caràcter de 
confidencial la informació subministrada quan aquesta sigui de domini públic. 
 
Sisena. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I COORDINACIÓ 
 
1. Les parts de comú acord i als efectes de seguiment i coordinació de les 
actuacions derivades de l’execució d’aquest conveni acorden constituir una 
Comissió de Seguiment i Coordinació que en cap cas substituirà l’exercici de les 
funcions i mecanismes pròpies de les parts, i que estarà formada per un 
representant de cada entitat. 
  
La Comissió estarà presidida per un dels representats de les parts i es reunirà 
un cop cada trimestre, i amb caràcter extraordinari  sempre  que ho sol·liciti una 
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de les entitats signants del conveni mitjançant comunicació expressa al 
Coordinador/delegat de la Comissió. Per a cada reunió les entitats podran 
proposar els punts a valorar els que s’inclouran en un ordre del dia i s’elaborarà 
l’acta corresponent, en la qual es reflecteixin les qüestions analitzades i, si és el 
cas, les propostes i solucions ofertes. 
 
Totes les qüestions es sotmetran a valoració del conjunt dels membres de la 
Comissió per intentar arribar a una solució i/o acord amb les màximes garanties 
i conformitats. 
 
De ser necessari adoptar una decisió prèvia votació la mateixa s’adoptaria per 
majoria absoluta de les entitat de la Comissió presents i representades, i sempre 
que s’hagi informat prèviament a totes les parts de la necessitat de la votació de 
la mateixa. 
 
Amb l’objectiu de vetllar pel normal compliment del Conveni i la gestió adequada 
de les actuacions derivades del mateix, les funcions genèriques de la Comissió 
són les següents: 
 
a) Coordinar, supervisar i realitzar el seguiment de les actuacions practicades en 
l’execució del conveni. 
b) Registrar, analitzar i valorar les incidència sorgides. 
c) Proposar i aprovar les mesures i accions correctores que es considerin 
oportunes per a l’adequada gestió de les actuacions objecte del Conveni. 
d) Elaborar els informes sobre l’execució del Conveni. 
e) Proposar solucions davant els possibles desacords que puges sorgir entre es 
parts en la interpretació i/o gestió del Conveni. 
f) Crear comissions tècniques, amb caràcter temporal o permanent, per a una 
temàtica concreta. La Comissió de Seguiment acordarà i delimitarà la temàtica 
per la qual es crea, la seva composició i el caràcter temporal de la mateixa. 
 
Amb caràcter específic respecte a la coordinació per a la sol·licitud d’ajuts 
destinats a la consecució del projecte BioCluster d’Innovació i Salut -Smart 
Health Community-, la Comissió tindrà les següents funcions: 
 

• Definir, de comú acord, les prioritats que han de guiar les actuacions en el 
marc del projecte BioClúster d’Innovació i Salut - Smart Health Community. 
• Ajudar en aquelles qüestions dubtoses en relació a l’execució i 
desenvolupament d’accions relacionades amb el projecte BioClúster 
d’Innovació i Salut -Smart Health Community. 
• Conèixer totes les activitats desenvolupades en el marc del projecte 
BioClúster d’Innovació -Smart Health Community- , així com d’aquells projectes 
desenvolupats per les parts que puguin ser objecte de sol·licituds d’ajuts. 
• Vetllar perquè es compleixi amb els compromisos adquirits per al 
desenvolupament del projecte BioClúster. 
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2. Les parts acorden nomenar al representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet en 
la Comissió de seguiment i coordinació, com a delegat/coordinador de la mateixa 
per a 
  
l’impuls i consolidació del projecte Bio Clúster d’Innovació i Salut -Smart Health 
Community i la coordinació per a la sol·licitud d’ajuts destinats a la consecució 
del projecte. 
 
Amb caràcter no limitatiu correspondrà al delegat/coordinador de la Comissió: 
 
- La interlocució davant l’Administració competent i el seguiment i control en tot 
allò referent a les comunicacions i intercanvis propis en l’execució de les 
operacions del projecte BioClúster d’Innovació i Salut -Smart Health Community. 
- La coordinació del conjunt de les operacions del projecte BioClúster d’Innovació 
i Salut - Smart Health Community. 
- Informar del seguiment i mediació derivada de la gestió de les operacions del 
projecte BioClúster d’Innovació i Salut -Smart Health Community. 
 
Setena. CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN CAS D’INCOMPLIMENT DE 
LES OBLIGACIONS 
 
1.- En cas d’incompliment dels compromisos assumits per les parts en el present 
Conveni, qualsevol de les parts signants podrà posar en coneixement de la 
Comissió regulada a la clàusula anterior els fets que, al seu entendre, suposen 
incompliment de compromisos assumits i la part o les parts que considera 
incomplidores. 
 
La Comissió posarà en coneixement de la resta de parts signats del Conveni 
l’incompliment manifestat, obrirà el corresponent expedient, realitzarà les 
actuacions, diligències i informes que s’estimin procedents i donarà audiència a 
la part o a les parts que, presumptament, hagin incorregut en incompliment. 
 
Si de les actuacions realitzades es desprèn l’efectiva existència de 
l’incompliment dels compromisos assumits, la Comissió requerirà, sempre que 
això sigui possible a la part incomplidora als efectes de que en el termini que 
s’estableixi en el requeriment cesi en la realització dels fets o actuacions 
incomplidores. 
 
Si transcorregut el termini indicat persistís l’incompliment, la Comissió notificarà 
a la part o parts incomplidores la concurrència d’una causa de resolució. 
 
Vuitena.- OBLIGACIONS I COMPROMISOS ECONÒMICS 
 
Aquest conveni marc s’estableix com un instrument de col·laboració institucional 
dirigit a l’assoliment d’un objectiu compartit per les parts que el subscriuen i no 
tindrà efectes econòmics ni, per tant, genera drets o obligacions de contingut 
econòmic recíprocament exigibles entre elles. 
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D’acord amb això, qualsevol mesura que comporti l’assumpció de compromisos 
en aquest sentit requerirà el compliment previ dels procediments administratius 
i/o interns i de les normes substantives que resultin aplicables a cadascuna de 
les parts abans de la seva formalització. 
  
Novena. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora 
de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de 
caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que 
no contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i 
La Llei orgànica 3/2018. 
 
Les parts signants també donaran compliment a les previsions establertes a la 
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació. 
 
Desena. RÈGIM DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
 
La modificació del conveni requerirà l’acord unànime i per escrit dels signants. 
S’exceptua de l’anterior la modificació que tingui per objecte resoldre el conveni 
respecte d’una entitat que l’hagi incomplert, d’acord amb el règim d’incompliment 
establert en el mateix. 
 
Onzena. TERMINI DE VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
De conformitat amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, el termini de 
vigència d’aquest conveni és de quatre anys. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització del termini establert l’apartat 
anterior, les parts poden unànimement la seva pròrroga per un període que 
quatre anys més o la seva extinció. 
 
Com sia que una part de l’objecte d’aquest conveni és la participació en les 
convocatòries de subvencions que es puguin realitzar en relació al projecte 
BioClúster d’Innovació i Salut -Smart Health Community; de conformitat amb 
l’article 59.1.c) del RDL 36/2020, en aquelles subvencions convocades amb 
càrrec a fons europeus previstos en la Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència,  el  termini d’aquet conveni podrà excepcionalment tenir una durada 
fins un màxim de sis anys, amb possibilitat de pròrroga de fins un màxim de sis 
anys més. 
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Dotzena. EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
1. De conformitat amb l’article 51 de la Llei 40/2015, el conveni s’extingirà pel 
compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o per concórrer 
qualsevol de les següents causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
pròrroga d’aquest. 
 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun 
dels signants. 
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament. 
 
Tretzena. EFECTES DE LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
1. El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació a fi de 
determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts que 
poguessin estar pendents en aquell moment. 
 
2. No obstant l’anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució del 
conveni existeixen actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la 
Comissió de seguiment i, coordinació establerta en el present conveni, podran 
acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin 
oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, 
transcorregut el qual haurà de realitzar-se la liquidació de les mateixes en els 
termes establerts en l’apartat anterior. 
 
Catorzena. JURISDICCIÓ 
 
Les parts expressen el compromís de complir les seves obligacions respectives 
de bona fe i de portar a terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin 
necessàries per a complir aquest conveni a satisfacció de totes les parts. 
Les parts acorden que qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, el 
compliment o l’execució d’aquest conveni es sotmetrà prèviament a la 
consideració de la Comissió de seguiment i coordinació prevista en la clàusula 
sisena per intentar arribar a una solució de mutu acord. Aquesta Comissió 
disposarà d’un termini de trenta dies per arribar a un acord. 
 
Les qüestions derivades de l’aplicació i la interpretació d’aquest Conveni que no 
puguin ser resoltes per la Comissió de seguiment i coordinació prevista en la 
clàusula sisena, 
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restaran sotmeses al coneixement i competència dels jutjats i tribunals de 
Barcelona de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest Conveni a un 
sol efecte. La data del Conveni serà la de l’última signatura.” 
 
 
SEGON.- Aquest conveni es perfeccionarà amb la prestació del consentiment de 
totes les parts en l’acte de formalització de la seva signatura. 
 
TERCER.- Notificar els anteriors acords a l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat, a l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Hospital de Sant Joan de Déu, 
a la Universitat de Barcelona, a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i a 
l’Institut Català d’Oncologia. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos 
Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- QUE PROPOSA L’AUTORITZACIÓ DE 
COMPATIBILITAT D’UN FUNCIONARI PER A L’EXERCICI D’UNA 
ACTIVITAT PRIVADA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Vista la sol·licitud efectuada per part del funcionari en categoria d’agent de la 
policia local, d’autorització de compatibilitat per exercir activitats per a la 
col·laboració com a professor en l’àmbit privat. 
 
Vist que el sol·licitant ha manifestat explícitament el seu compromís a no 
modificar la seva jornada laboral i horari de treball i a no participar en assumptes 
en els quals puguin resultar afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
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De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 
del Reglament d’Organització i Funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre. 
 
Atès l’informe favorable dels serveis de la Policia Local i del servei d’organització 
i Recursos humans. 
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple: 
 
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per l’agent de la policia local, ..., 
per a la col·laboració com a professor en l’àmbit privat, per entendre que en les 
condicions compromeses d’exercici no s’impedirà o menyscabarà l’estricte 
compliment dels seus deures i no resta compromesa la seva imparcialitat i 
independència. 
 
En cas que les condicions anteriors siguin desateses en qualsevol moment, 
l’autorització restaria sense efectes, sense perjudici de les responsabilitats que 
es podrien derivar. 
 
SEGON.- Inscriure l’autorització atorgada en el Registre de personal de la 
Corporació. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és 
a dir dinou vots. S’hi abstenen el regidor Sr. Jordi Pérez Pineda i la regidora Sra. 
Dolores Castro Leiva, és a dir dos vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’EXTINCIÓ DELS 
DRETS CONCESSIONALS DE LES PARADES 14 I 15 DE L’ANTIC MERCAT 
MUNICIPAL DE CAN VIDALET. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/2497 de data 28/06/2022 es va resoldre: 
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“Primer.- Requerir al Sr. ... amb NIF ...S titular de drets concessionals sobre les 
parades 74-75 i 31 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet (Parades 14 i 15 
de la Carpa Provisional), als efectes de que en el termini de deu dies (10) hàbils, 
comptats des del següent dia hàbil al de recepció de la notificació d’aquesta 
resolució, perquè justifiqui davant l’Ajuntament la manca d’activitat de les seves 
parades. 
 
Segon.- La manca d’aportació de justificació en el termini atorgat, per part de la 
persona titular, es considerarà una falta molt greu i comportarà l’inici d’expedient 
adreçat a la declaració de l’extinció de les concessions administratives. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades.” 
 
Transcorregut el termini de 10 dies concedit per a la presentació de justificació 
per la manca d’activitat a les parades 14 i 15 de l’antic Mercat Municipal de Can 
Vidalet, el titular de drets concessionals no va presentar cap justificació al 
respecte, i per tant, es va procedir a l’inici d’expedient adreçat a l’extinció de la 
concessió administrativa. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/2840 de data 28/07/2022 es va resoldre: 
 
“Primer.- Iniciar expedient de declaració d’extinció dels drets concessionals de 
les parades 14 i 15 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet per manca 
d’activitat a les mateixes durant un període superior a 15 dies 
 
Segon.- Concedir al titular dels drets concessionals de les parades 14 i 15 un 
tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils a partir de la notificació 
d’aquest acte. Durant aquest període es podrà formular les al·legacions i aportar 
els documents que es considerin oportuns per part de la persona interessada 
davant de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tercer.- Finalitzat el tràmit d’audiència, es procedirà a valorar les al·legacions 
formulades i documentació aportades per la persona interessada i es procedirà 
a elevar proposta de resolució a l’òrgan competent. 
 
Quart.- En cas que les al·legacions formulades i documentació aportades no 
justifiquin de forma suficient la no concurrència dels fets que han motivat l’inici 
d’aquest expedient, la resolució comportarà l’extinció dels drets concessionals 
atorgats en el seu dia al titular de les parades 14 i 15 de l’antic Mercat Municipal 
de Can Vidalet al municipi d’Esplugues de Llobregat.”  
 
Finalitzat els 10 dies de tràmit d’audiència, el titular dels drets concessionals de 
les parades 14 i 15 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet, no ha presentat 
cap al·legació ni documentació al respecte del motiu de la manca d’activitat de 
la parada. 
 
Atès el que indica el Reglament dels Mercats Municipals, als seus articles: 
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“Article 73 Seran faltes molt greus: 
 
(...) 
 
g) L’abandonament de la parada, entenent com abandonament quan no  s’hi 
efectuï cap activitat durant un temps superior a 15 dies, tot i havent-ne estat 
requerit. 
 
(...)” 
 
“Article 74 Les sancions que s’aplicaran seran: 
 
(...) 
 
C) Per a les faltes molt greus: 
 
a) Pèrdua de l’autorització.” 
 
Per la qual cosa, 
 
Es Proposa: 
 
Primer.- Revocar els drets concessionals de les parades 14 i 15 de l’antic Mercat 
Municipal de Can Vidalet al municipi d’Esplugues de Llobregat, a nom del Sr. ... 
amb NIF ...., com a conseqüència de la situació d’incompliment de les seves 
obligacions essencials com a titular i, en concret, l’abandonament de les parades, 
entenent com a tal la manca d’activitat a les parades 14 i 15 de l’antic Mercat 
Municipal de Can Vidalet per un període superior a 15 dies. 
 
Aquesta revocació té caràcter executiu des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució, tot advertint al interessat que ha d’abstenir-se de fer actes 
d’ocupació de les parades 14 i 15 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet. 
 
Segon.- Declarar l’extinció de les concessions administratives sobre les parades 
14 i 15 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet de la que és titular el Sr. ..., 
segons decret d’Alcaldia 2020/2384 de data 16/09/2020. 
  
La declaració de l’extinció, atribuïble únicament a la persona que era titular de 
les concessions administratives, 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 dels títols concessionals. 
 
Tercer.- Traslladar aquesta resolució a la persona interessada. 
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Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos 
Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’EXTINCIÓ DELS 
DRETS CONCESSIONALS DE LA PARADA 16 DE L’ANTIC MERCAT 
MUNICIPAL DE CAN VIDALET. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Generals i Govern Obert: 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/2496 de data 28/06/2022 es va resoldre: 
 
“Primer.- Requerir a la mercantil LARENA SEAFOOD SL titular de drets 
concessionals sobre la parada 16 de la Carpa Provisional del Mercat Municipal 
de Can Vidalet als efectes de que en el termini de deu dies (10) hàbils, comptats 
des del següent dia hàbil al de recepció de la notificació d’aquesta resolució, 
perquè justifiqui davant l’Ajuntament la manca d’activitat de la parada. 
 
Segon.- La manca d’aportació de justificació en el termini atorgat, per part de la 
persona titular, es considerarà una falta molt greu i comportarà l’inici d’expedient 
adreçat a la declaració de l’extinció de la concessió administrativa. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades.” 
 
Transcorregut el termini de 10 dies concedit per a la presentació de justificació 
per la manca d’activitat a la parada 16 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet, 
la titular de drets concessionals no va presentar cap justificació al respecte, i per 
tant, es va procedir a l’inici d’expedient adreçat a l’extinció de la concessió 
administrativa. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/2841 de data 28/07/2022 es va resoldre: 
 
“Primer.- Iniciar expedient de declaració d’extinció dels drets concessionals de la 
parada 16 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet per manca d’activitat a les 
mateixes durant un període superior a 15 dies. 
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Segon.- Concedir a la titular dels drets concessionals de la parada 16 un tràmit 
d’audiència per un termini de 10 dies hàbils a partir de la notificació d’aquest 
acte. Durant aquest període es podrà formular les al·legacions i aportar els 
documents que es considerin oportuns per part de la persona interessada davant 
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tercer.- Finalitzat el tràmit d’audiència, es procedirà a valorar les al·legacions 
formulades i documentació aportades per la persona interessada i es procedirà 
a elevar proposta de resolució a l’òrgan competent. 
 
Quart.- En cas que les al·legacions formulades i documentació aportades no 
justifiquin de forma suficient la no concurrència dels fets que han motivat l’inici 
d’aquest expedient, la resolució comportarà l’extinció dels drets concessionals 
atorgats en el seu dia a la titular de la parada 16 de l’antic Mercat Municipal de 
Can Vidalet al municipi d’Esplugues de Llobregat.” 
  
Finalitzat els 10 dies de tràmit d’audiència, la titular dels drets concessionals de 
la parada 16 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet, no ha presentat cap 
al·legació ni documentació al respecte del motiu de la manca d’activitat de la 
parada. 
 
Atès el que indica el Reglament dels Mercats Municipals, als seus articles: 
 
“Article 73 Seran faltes molt greus: 
 
(...) 
 
g) L’abandonament de la parada, entenent com abandonament quan no  s’hi 
efectuï cap activitat durant un temps superior a 15 dies, tot i havent-ne estat 
requerit 
 
(...)” 
 
“Article 74 Les sancions que s’aplicaran seran: 
 
(...) 
 
C) Per a les faltes molt greus: 
 
a) Pèrdua de l’autorització.” 
 
Per la qual cosa, 
 
Es Proposa: 
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Primer.- Revocar els drets concessionals de la parada 16 de l’antic Mercat 
Municipal de Can Vidalet al municipi d’Esplugues de Llobregat, a nom de la 
mercantil Larena Seafood SL amb CIF B67274118, com a conseqüència de la 
situació d’incompliment de les seves obligacions essencials com a titular i, en 
concret, l’abandonament de la parada, entenent com a tal la manca d’activitat a 
la parada 16 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet per un període superior 
a 15 dies. 
 
Aquesta revocació té caràcter executiu des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució, tot advertint al interessat que ha d’abstenir-se de fer actes 
d’ocupació de la parada 16 de l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet. 
 
Segon.- Declarar l’extinció de la concessió administrativa sobre la parada 16 de 
l’antic Mercat Municipal de Can Vidalet de la que és titular Larena Seafood SL 
segons decret d’Alcaldia 2018/3627 de data 21/11/2018. 
  
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, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos 
Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA 
 
ACORD NÚMERO ONZE.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 
GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL LA MAINADA, PER AL SUPORT 
D’INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS. 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
1.- Antecedents 
 
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  Cooperativa  Escola  Bressol  La  Mainada S.C.C.L 
amb NIF F- 08819872. 
 
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. 
 
La concessió administrativa ha estat prorrogada per darrera vegada en acord del 
ple de data 26 de juliol de 2022 per un import màxim de, amb la següent 
distribució pressupostària. 
 
PERÍODE IMPORT IVA TOTAL 
Octubre/desembre 
2022 

29.772,85€ exempt 29.772,85€ 

Gener/setembre 2023 89.318,59€ exempt 89.318,59€ 

TOTAL 119.091,44  119.091,44€ 
 
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. 
 
2.- Necessitat de la modificació 
 
En el desenvolupament del procés de matriculació dels alumnes de l’escola 
bressol pel curs que s’inicia al mes de setembre d`enguany, s’ha detectat per 
part dels responsables i de la professional psicopedagoga un número d’infants 
que es troben en situació de necessitat d’una atenció mes intensa derivada de 
les seves circumstàncies; infants amb necessitats especials. 
 
Aquest infants requereixen d’un suport individualitzat per assegurar-los una 
atenció qualitativa i inclusiva, i garantir seu el desenvolupament integral i igualtat 
d’oportunitats sense que això afecti el de la resta de nens. 
 
Concretament en el cas de la Mainada , l’informe de la psicopedagoga refereix 
el següent escenari respecte de tres infants i el suport individualitzat que 
precisen, 
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“Edat: Infants Nascuts al 2020 i per tant aniran a grup de 2-3 anys, on la ràtio és 
de 20 infants per aula. 
  
Característiques dels infants: 1 Infant amb retard motriu, 1 infant amb retard 
generalitzat del desenvolupament, 1 infant amb retard generalitzat dels 
desenvolupament pendent d’evolució per fer diagnòstic TEA. 
 
Tipus d’intervenció que es sol·licita: Intervenció a totes les àrees del 
desenvolupament (motriu; cognitiva; comunicació i llenguatge; social-afectiva), i 
acompanyament i suport en els diferents moments que es donen al llarg del dia 
a l’Escola Bressol.” 
 
3.- Tipus de suport que es precisa 
 
Una vegada fixats els antecedents, és necessari concretar en que es materialitza 
aquest suport. 
 
Des de la direcció tècnica del departament d’educació i arran del contingut de 
l’informe de la psicopedagoga es fa proposta econòmica de modificació per a la 
contractació de personal de reforç del tenor següent. 
 
“El suport per a les aules amb infants NEE no està inclòs en els actuals 
contractes de concessió administrativa de les escoles bressol. Els contractes de 
concessió contemplen educadors/es de suport compartides entre 2 ó 3 aules 
(passen una estona a cada aula, donant suports puntuals en funció de l’activitat 
que s’hi realitza). En tractar-se d’aules amb infants NEE, el suport ha de tenir 
continuïtat i, per tant, no hi ha suficient personal amb la plantilla habitual. 
 
6.-Tot i que el suport és necessari durant tota la jornada, la franja del matí (de 9 
a 12h o de 10 a 13h) és la que necessita una col·laboració més intensa, ja que 
hi ha major nombre d’alumnes i és l’estona on es fan més activitats dirigides o 
complexes. 
 
7.- L’import de la contractació d’un/a professional de suport, segons el XII 
Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil, és el següent: 
 
1  auxiliar  de  suport  a  l’educadora  –  temps parcial 
– 655 hores anuals 
sou anual (15 hores setmanals) 7.803,51 € 
absentisme 5% 390,17 € 
benefici empresarial 6% 491,62 € 
total despesa 8.685,30 € 
Preu hora: 13,26€ 
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La repercussió global en el període de durada de la concessió administrativa 
implica la següent distribució de la despesa plurianual: 
 
 
PERÍODE 

Import 
modificació 

Octubre-desembre 2022 - 180 hores 2.386,80 € 
Gener- setembre 2023 - 475 hores 6.298,50 € 
Total curs 2022-23 8.685,30 € 
 
*Activitat professional exempta d’IVA (article 20, apartat 1 número 9è de la Llei 
37/1992 del 28 de desembre) 
 
La despesa corresponent a 2023 resta condicionada a l’existència de 
consignació adequada i suficient i a l’aprovació definitiva del pressupost de 
2023." 
 
4.- Justificació de la modificació de les condicions contractuals recollides 
als plecs de condicions 
 
La normativa reguladora de la contractació de la present concessió és la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, el Real Decret Legislatiu de 14 de novembre de 2011 
(text refós de la Llei de contractes de l’administració) així com els propis plecs 
tècnics i administratius de la contractació. 
 
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. 
 
Vist el sentit de la necessitat de les modificacions descrites en interès del 
desenvolupament físic i mental de tots els infants i les manifestacions e informes 
tècnics que ho corroboren es procedent la modificació de les condicions 
contractuals en el sentit expressat. 
 
Es proposa al Ple, 
 
PRIMER.- Modificar de mutu acord amb la concessionària, el contracte relatiu a 
la concessió del servei de l’escola bressol La Mainada adjudicat a la societat 
Cooperativa Escola Bressol La Mainada S.C.C.L amb NIF F- 08819872 en el 
sentit d’ampliar el seu import global en un màxim de 8.685,30 € que correspon al 
7,29% de l’import del contracte, a partir del mes d’octubre de 2022. 
 
SEGON.- Aprovar i disposar una despesa plurianual per import de 8.685,30€ 
exempts d’IVA d’acord mb l’article 20 de la Llei 37/92 de l’import sobre el valor 
afegit, favor de la societat Cooperativa Escola Bressol La Mainada S.C.C.L amb 
NIF F- 08819872, d’acord amb distribució pressupostària i següent amb càrrec a 
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la partida pressupostària núm. 20.32300.47900- subvenció escoles bressol amb 
la següent distribució pressupostària. 
 
 
PERÍODE 

Import 
modificació 

Octubre-desembre 2022 - 180 hores 2.386,80 € 
Gener- setembre 2023 - 475 hores 6.298,50 € 
Total curs 2022-23 8.685,30 € 
Preu hora: 13,26€ 
 
Import amb modificació: 
 
PERÍODE IMPORT AUGMENT IVA TOTAL 

Octubre/desembre 29.772,85€ 2.386,80 € exempt 32.159,65 € 

 
Les quantitats assignades a 2023 resten condicionades a l’existència de 
consignació adequada i suficient i a l’aprovació definitiva dels pressupostos de 
2023. 
 
TERCER.- Reajustar l’import de la garantia que ha de cobrir el compliment de 
les obligacions contractuals i, en aquest sentit, requerir a la Cooperativa Escola 
Bressol La Mainada S.C.C.L amb NIF F- 08819872, per tal de que dipositi la 
quantitat de 434,26 € com a complement de la garantia definitiva ja ingressada 
(aquesta quantitat és el 5% sobre l’import d’increment del contracte, exclòs l’IVA). 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos 
Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 

2022     
Gener/setembre 2023 89.318,59€ 6.298,50 € exempt 95.617,09 € 
TOTAL 119.091,44 8.685,30 € exempt 127.776,74 € 
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GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT, PER AL SUPORT 
D’INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Drets Socials, Civils i Ciutadania: 
 
1.- Antecedents 
 
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 
Guardería Infantil Can Vidalet, de Responsabilidad Limitada, amb NIF 
F08619074. 
 
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. 
 
La concessió administrativa ha estat prorrogada per darrera vegada en acord del 
ple de data 26 de juliol de 2022 per un import màxim de , amb la següent 
distribució pressupostària. 
 
PERÍODE IMPORT IVA TOTAL 
Octubre/desembre 2022 29.772,85€ exempt 29.772,85€ 
Gener/setembre 2023 89.318,59€ exempt 89.318,59€ 
TOTA 119.091,44 € exempt 119.091,44€ 

 
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. 
 
2.- Necessitat de la modificació 
 
En el desenvolupament del procés de matriculació dels alumnes de l’escola 
bressol pel curs que s’inicia al mes de setembre d`enguany, s’ha detectat per 
part dels responsables i de la professional psicopedagoga un número d’infants 
que es troben en situació de necessitat d’una atenció mes intensa derivada de 
les seves circumstàncies; infants amb necessitats especials. 
 
Aquest infants requereixen d’un suport individualitzat per assegurar-los una 
atenció qualitativa i inclusiva, i garantir seu el desenvolupament integral i igualtat 
d’oportunitats sense que això afecti el de la resta de nens. 
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Concretament en el cas de la Mainada , l’informe de la psicopedagoga refereix 
el següent escenari respecte de tres infants i el suport individualitzat que 
precisen, 
  
“Edat: Infants Nascuts al 2020 i per tant aniran a grup de 2-3 anys, on la ràtio és 
de 20 infants per aula. 
 
Característiques dels infants: 1 Infant amb retard motriu, 1 infant amb retard 
generalitzat del desenvolupament, 1 infant amb retard generalitzat dels 
desenvolupament pendent d’evolució per fer diagnòstic TEA. 
 
Tipus d’intervenció que es sol·licita: Intervenció a totes les àrees del 
desenvolupament (motriu; cognitiva; comunicació i llenguatge; social-afectiva), i 
acompanyament i suport en els diferents moments que es donen al llarg del dia 
a l’Escola Bressol.” 
 
3.-Tipus de suport que es precisa 
 
Una vegada fixats els antecedents, és necessari concretar en que es materialitza 
aquest suport. 
 
Des de la direcció tècnica del departament d’educació i arran del contingut de 
l’informe de la psicopedagoga es fa proposta econòmica de modificació per a la 
contractació de personal de reforç del tenor següent. 
 
“El suport per a les aules amb infants NEE no està inclòs en els actuals 
contractes de concessió administrativa de les escoles bressol. Els contractes de 
concessió contemplen educadors/es de suport compartides entre 2 ó 3 aules 
(passen una estona a cada aula, donant suports puntuals en funció de l’activitat 
que s’hi realitza). En tractar-se d’aules amb infants NEE, el suport ha de tenir 
continuïtat i, per tant, no hi ha suficient personal amb la plantilla habitual. 
 
6.-Tot i que el suport és necessari durant tota la jornada, la franja del matí (de 9 
a 12h o de 10 a 13h) és la que necessita una col·laboració més intensa, ja que 
hi ha major nombre d’alumnes i és l’estona on es fan més activitats dirigides o 
complexes. 
 
7.- L’import de la contractació d’un/a professional de suport, segons  el XII 
Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil, és el següent: 
 
1  auxiliar  de  suport  a  l’educadora  –  temps 
parcial – 655 hores anuals 
sou anual (15 hores setmanals) 7.803,51 € 
absentisme 5% 390,17 € 
benefici empresarial 6% 491,62 € 
total despesa 8.685,30 € 
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Preu hora: 13,26 € 
 
La repercussió global en el període de durada de la concessió administrativa 
implica la següent distribució de la despesa plurianual: 
 
 
PERÍODE 

Import 
modificació 

Octubre-desembre 2022 -
  

2.386,80 € 
hores  
Gener- setembre 2023 - 475 hores 6.298,50 € 
Total curs 2022-23 8.685,30 € 

*Activitat professional exempta d’IVA (article 20, apartat 1 número 9è de la Llei 
37/1992 del 28 de desembre) 
 
La despesa corresponent a 2023 resta condicionada a l’existència de 
consignació adequada i suficient i a l’aprovació definitiva del pressupost de 2023. 
 
4.- Justificació de la modificació de les condicions contractuals recollides 
als plecs de condicions 
 
La normativa reguladora de la contractació de la present concessió és la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, el Real Decret Legislatiu de 14 de novembre de 2011 
(text refós de la Llei de contractes de l’administració) així com els propis plecs 
tècnics i administratius de la contractació. 
 
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. 
 
Vist el sentit de la necessitat de les modificacions descrites en interès del 
desenvolupament físic i mental de tots els infants i les manifestacions informes 
tècnics que ho corroboren es considera justificada la modificació contractual i 
 
Es proposa al Ple, 
 
PRIMER.- Modificar de mutu acord amb la concessionària, el contracte relatiu a 
la concessió del servei de l’escola bressol Montserrat adjudicat a la Sociedad 
Cooperativa de Trabajo Asociado Guarderia Infantil Can Vidalet, de 
Responsabilidad Limitada, amb NIF ... en el sentit d’ampliar el seu import global 
en un màxim de 8.685,30 € que correspon al 7,29% de l’import del contracte, a 
partir del mes d’octubre de 2022. 
 
SEGON.- Aprovar i disposar una despesa plurianual per import de 8.685,30 € € 
exempts d’IVA d’acord mb l’article 20 de la Llei 37/92 de l’import sobre el valor 
afegit, favor de la societat Cooperativa Escola Bressol Montserrat , d’acord amb 
distribució pressupostària i següent amb càrrec a la partida pressupostària núm. 
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20.32300.47900- subvenció escoles bressol amb la següent distribució 
pressupostària 
 
 
PERÍODE 

Import 
modificació 

Octubre-desembre 2022 - 180 hores 2.386,80 € 
Gener- setembre 2023 - 475 hores 6.298,50 € 
Total curs 2022-23 8.685,30 € 

Preu hora: 13,26 € 
  
Import amb modificació 
 
PERÍODE IMPORT AUGMENT IVA TOTAL 

Octubre/desembre 
2022 

29.772,85€ 2.386,80 € exempt 32.159,65 € 

Gener/setembre 2023 89.318,59€ 6.298,50 € exempt 95.617,09 € 
TOTAL 119.091,44 8.685,30 € exempt 127.776,74 € 

 
Les quantitats assignades a 2023 resten condicionades a l’existència de 
consignació adequada i suficient i a l’aprovació definitiva dels pressupostos de 
2023 
 
TERCER.- Reajustar l’import de la garantia que ha de cobrir el compliment de 
les obligacions contractuals i, en aquest sentit, requerir Sociedad Cooperativa de 
Trabajo Asociado Guardería Infantil Can Vidalet, de Responsabilidad Limitada, 
amb NIF F08619074., per tal de que dipositi la quantitat de 434,26 € com a 
complement de la garantia definitiva ja ingressada (aquesta quantitat és el 5% 
sobre l’import d’increment del contracte, exclòs l’IVA). 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta 
Alarcón i Puerto, Sr. Roger Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego 
Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos 
Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir vint-i-un vots. 
 
El dictamen s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  
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ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A 
L’EXERCICI  ECONÒMIC 2021. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió de 
Especial de Comptes: 
 
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 13 de juliol de 2022, va informar favorablement el Compte General d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2021, rendit d’acord amb 
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, article 101 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Exposat l’esmentat compte al públic durant el termini reglamentari, no s’ha 
formulat cap reclamació, observació o esmena. 
 
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament en Ple: 
 
1) Aprovar el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic de 2021. 
 
2) Abonar el resultat de l’exercici 2021 equivalent a 12.224.132,06€ amb càrrec 
al compte 120 “Resultats d’exercicis anteriors”. 
 
3) Mantenir els mateixos criteris ja aprovats per l’Ajuntament en Ple, en sessió 
ordinària celebrada el dia 19 de setembre de 2018, pel que fa a dotació anual a 
l’amortització i quantificació del percentatge del 2% de les obligacions 
reconegudes en l’exercici, per a l’estimació del llindar de materialitat específica 
per tal d’avaluar la importància relativa de les incidències detectades en 
l’aplicació de les regles o normes pressupostàries i comptables aplicables a 
aquest Ajuntament. 
 
4) Remetre el compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Oliver José Peña Estévez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi Pérez 
Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali 
Beizaee Karimi, és a dir disset vots. S’hi abstenen els regidors Sr. Oriol Torras i 
Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger 
Martínez Dias, és a dir quatre vots. 
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El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE DONA COMPTE DELS 
ESTATS FINANCERS A 31 DE DESEMBRE DE 2021 DE LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL MIXTA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, SA. 
 
Dictamen de la Comissió de Especial de Comptes: 
 
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 13 de juliol de 2022, es va donar per assabentada dels Estats Financers, a 
31 de desembre de 2021, de la “Sociedad Municipal Mixta de Promoción y 
Gestión de servicios de Esplugues de Llobregat, SA (PROGESER) que han estat 
aprovats pel Consell d’Administració de dita societat i auditats pel “Gabinete 
Técnico de Auditoría y Consultoría, SA. 
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple que es doni per assabentat dels esmentats 
estats financers. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.-  DICTAMEN QUE DONA COMPTE DELS 
ESTATS FINANCERS A 31 DE DESEMBRE DE 2021 DE LA FUNDACIÓ 
ASPROSEAT PROA ESPLUGUES. 
 
Dictamen de la Comissió de Especial de Comptes: 
 
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 13 de de juliol de 2022, es va donar per assabentada dels Estats Financers, 
a 31 de desembre de 2021, de la “Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues” 
que han estat aprovats pel Patronat de l’esmentada institució i auditats per 
Busquets Estudi Jurídic. 
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple que es doni per assabentat dels esmentats 
estats financers. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
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MOCIONS 
 
 

ACORD NÚMERO SETZE.- MOCIÓ 16/22 DEL GRUP MUNICIPAL 
REPUBLICÀ, QUE RECULL LA INICIATIVA POLÍTICA DE JUNTS PER 
CATALUNYA, PER A LA PRESERVACIÓ I MILLORA DEL PARC NATURAL 
DE COLLSEROLA. 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple la següent moció:  
 
Atès que amb l’aprovació del Decret 146/2010 de 19 d’octubre de la Generalitat 
de Catalunya, la Serra de Collserola queda protegida com a Parc Natural pel seu 
interès natural i agrari dins del sistema d’espais oberts de l’àmbit metropolità. 
Amb aquest canvi de protecció, la Generalitat de Catalunya entra en el Consorci 
del Parc de Collserola i reforça l’objectiu de conservació enfront de la protecció 
merament urbanística. 
 
Atès que La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, preveu la creació 
d’una xarxa ecològica europea de zones especials de conservació: la xarxa 
Natura 2000. Aquesta xarxa està formada per les zones que continguin hàbitats 
o espècies considerades d’interès comunitari. En aquest sentit, l’Acord del 
Govern de la Generalitat de Catalunya de 5 de setembre de 2006, pel qual 
s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) inclou la Serra de 
Collserola, que correspon a la totalitat de l’espai inclòs en el Pla d’Espais 
d’Interès Natural. La Serra de Collserola acull importants poblacions i mostres 
d’espècies i hàbitats d’interès comunitari en molt bon estat de conservació, i, a 
més, disposa d’una situació estratègica pel que fa a la millora de la connectivitat 
ecològica de la xarxa 
 
Atès que El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat per Decret 328/1992, 
de 14 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, desenvolupa la previsió del 
capítol III de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals establint un àmbit 
de protecció de la Serra de Collserola que és el mateix que el Pla Especial 
d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola i que exclou les 
zones qualificades de sòl urbà i de sòl urbanitzable. 
 
Atès que el Parc Natural de la Serra de Collserola està regulat per l’acord de 
govern/48/2021 publicat al DOGC el 9 d’abril de 2021 i queda protegit pel Pla 
Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (PEPNat) com a instrument per a garantir la màxima protecció i 
conservació d’aquests sistemes naturals de vital importància per a tot l’espai 
metropolità. 
 
Atès que el PEPNat és el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del Parc Natural de la Serra de Collserola. Va ser aprovat definitivament el 2021 
i pretén garantir la màxima protecció i conservació d’un espai natural de gran 
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rellevància, i té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica 
basada en la millora de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics. 
  
Atès que d’acord amb el PEPNat, “Document VI Agenda i avaluació econòmica 
i financera”, punt 2.5. relatiu al Pla de Viabilitat Econòmica, es concreta que 
“durant els primers anys es realitzi un esforç inversor que permeti impulsar el Pla 
i garanteixi que durant la resta d’anualitats el nivell inversor assumible pel Parc 
es pugui donar sense necessitat d’aportacions extraordinàries”, però aquest punt 
no es troba incorporat a l’actual pla d’inversions 2022-2025 del propi Consorci 
del Parc Natural de Collserola. 
 
Atès que s’ha aprovat la Modificació puntual del Pla general metropolità en 
l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (MPGM), per tal adaptar el 
planejament metropolità, de 1976 a la realitat existent, a la legislació més recent 
i al mateix PEPNat 
 
Atès que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és una entitat 
pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que té per 
objectiu la gestió i desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció 
del Medi Natural del Parc de Collserola. Està constituït per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i els altres vuit municipis amb territori al 
Parc: el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, 
Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, a 
més de l’EMD de Valldoreix. 
 
Atès que la comunitat científica i internacional s’ha reunit recentment a la COP26 
a Glasgow i ha conclòs que la Península Ibèrica està abocada a ser un territori 
més àrid, sec i vulnerable. No totes les regions del planeta patiran d’igual manera 
les conseqüències. Per primera vegada, l’informe de l’IPCC ha segmentat les 
seves conclusions per àrees geogràfiques, una informació que s’ha presentat en 
un nou atles interactiu desenvolupat pel Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) i que revela que la zona del Mediterrani afrontarà un augment 
de la temperatura superior a la mitjana global: en un escenari d’emissions 
moderades, la pujada estimada depassaria els tres graus. 
 
Atès que durant els últims 71 anys, la temperatura mitjana anual ha augmentat 
1,8 ºC a Catalunya. L’estació que presenta una diferència més elevada és l’estiu 
(+0,37 °C per decenni) i la que menys és la tardor (+0,21°C per decenni), segons 
dades del Servei Meteorològic de Catalunya en el seu Butlletí Anual d’Indicadors 
Climàtics (BAIC 2020). 
 
Atès que el mes de setembre de 2021 és el màxim exponent de la sequera que 
representa aquest any en la sèrie des de 1914 d’acord amb els indicadors de 
l’Observatori Fabra. El setembre de 2021 ha marcat 23mm de pluja enregistrats 
esdevenint el període de 12 mesos més sec de la sèrie climàtica des del 1914 



 

 
 pàg 60
   
 

amb tan sols 306.5mmm recollits des de l’octubre de 2020 - amb una pluviometria 
retallada del 50% anual. 
  
Atès que el Consorci del Parc Natural de Collserola està treballant amb el 
Departament d’Agricultura i el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat 
de Catalunya per un nou pla de prevenció d’incendis. Cal tenir en compte els 
incendis de sisena generació que han patit a Portugal, per exemple, suposen un 
risc extrem: el parc podria veure’s completament cremat en menys de vuit hores. 
 
Atès que la pèrdua d’activitat agrícola i ramadera ha creat un continu boscós i un 
sotabosc que son claus per a la propagació ràpida d’un futur incendi. Les zones 
agrícoles formen part del mosaic paisatgístic i tenen un paper rellevant com a  
generadores de rendes econòmiques, en la lluita passiva de la prevenció 
d’incendis forestals i en la creació i manteniment de diversitat d’hàbitats, i per 
tant d’espècies vegetals i animals. El propi Consorci té un Pla Agropecuari que 
té com a objectiu recuperar usos i aprofitaments agrícoles i ramaders i el seu 
desenvolupament de manera ordenada i compatible amb la protecció de l’espai 
natural i que afavorir la conservació de la qualitat ambiental i paisatgística del 
Parc així com la prevenció d’incendis. 
 
Atès que la prova pilot del projecte Life Climark de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès i l’EMD de Valldoreix cofinançat per la Unió Europea està en marxa 
amb l’objectiu de preparar el bosc entre la masia de Can Monmany i el Puig 
Madrona amb un total de 10,2 hectàrees on es disminuirà el volum i continuïtat 
de la biomassa essent aquest un projecte que també tindrà lloc a Sant Feliu de 
Llobregat. 
 
Atès que la major part de municipis metropolitans compten amb una societat civil 
organitzada com les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). 
 
Atès que cal educar i formar la ciutadania en la prevenció dels riscos ambientals, 
i en especial en els incendis forestals i les ventades, que seran cada vegada més 
importants i recurrents a causa del canvi climàtic. 
 
Atesa la problemàtica de la sobrefrequentació del Parc, que en només tres anys 
ha passat de 2.000.000 a 6.000.000 de visitants, amb els problemes que això 
comporta, tan d’estrès sobre el territori, com d’afectació als sistemes naturals, i 
d’increment de risc d’incendi. 
 
Atès que Collserola no te encara garantits els connectors biològics amb els parcs 
naturals més propers i els rius Besós i Llobregat, que, o bé no existeixen, o bé 
estan tan malmesos que converteixen Collserola en una illa envoltada de zones 
urbanes, que si no s’actua ja per recuperar aquests connectors, deixarà de ser 
biològicament viable i es convertirà en un parc periurbà. 
 
Atès que el parc compta amb una prova pilot per llançar un servei de ramats des 
de l’any 2016 amb l’objectiu que aquests animals facin el manteniment de les 
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franges de risc d’incendis, allà on el treball mecànic no arribi i de reduir el 
sotabosc. 
  
Per tot això, el Grup Municipal Republicà, recollint també la iniciativa política de 
Junts per Catalunya, proposem al Ple d’Esplugues de Llobregat l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Instem la Diputació de Barcelona, l’AMB i el Departament d’Acció 
Climàtica de la Generalitat que donin suport al desenvolupament del Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de 
Collserola (PEPNAT) en les condicions i terminis establerts en el propi document, 
i demanar a la Diputació de Barcelona, a l’AMB i al Departament d’Acció 
Climàtica de la Generalitat que aportin la part corresponent d’inversions i 
manteniment per l’adequat desenvolupament del PEPNAT. 
 
SEGON.- Instem el Consorci del Parc Collserola: 
 
2.1. A incentivar la gestió agroforestal, facilitant ajuts per a la redacció i aplicació 
de plans tècnics de gestió i millora forestal, que incorporin les mesures 
necessàries per a l’adaptació dels boscos al canvi climàtic, la prevenció 
d’incendis i la restauració i millora dels sistemes naturals. 
 
2.2. A promoure un segell que identifiqui els productes agroforestals produïts 
sosteniblement a Collserola, i potenciar-ne la difusió i comercialització a través 
dels contractes públics, utilitzant la petjada ecològica de la biomassa, per 
exemple, o bé a través dels menjadors escolars. 
 
2.3. Potenciar la ramaderia al Parc, garantint la implantació d’un o diversos 
ramats permanent per a la gestió agroforestals de zones obertes i franges de 
prevenció d’incendis. 
 
2.4. A donar suport als ajuntaments per aplicar la normativa de prevenció 
d’incendis, especialment en relació a les franges de protecció perimetral de nuclis 
urbans, urbanitzacions i edificacions i instal·lacions aïllades. 
 
2.5. A endegar un programa d’educació ambiental dels visitants del PN 
Collserola perquè coneguin els valors i les fragilitats dels sistemes naturals, i 
entenguin el funcionament d’aquest espai natural protegit. 
 
2.6. A promoure un programa d’informació i educació als veïns del PN Collserola 
i al del seu entorn immediat per tal d’informar dels riscos ambientals, com els 
incendis ambientals, les ventades i les sequeres, i perquè coneguin com actuar 
en cas d’emergència, així com per preparar el seu habitatge per minimitzar els 
riscos que aquests episodis de risc puguin causar. 
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2.7. A endegar un programa per controlar i reordenar l’accessibilitat al PN de 
Collserola, per tal d’evitar la sobrefreqüentació, regulant l’accés amb vehicle 
privat, facilitar l’ús de transport públic i regulant els usos de lleure per a fer- los 
compatibles amb la protecció. 
 
2.8. A dur a terme els treballs i les gestions necessàries per garantir els 
connectors biològics entre el PN de Collserola i els Parcs Naturals del Baix 
Llobregat, Vallès Occidental i Maresme més propers al seu àmbit, així com als 
rius Llobregat i Besòs. 
 
2.9. A endegar un programa de control dels senglars, per tal d’assolir una 
població adequada a la capacitat del territori de Collserola, i minimitzar els danys 
sobre les persones, la fauna i la vegetació. 
 
2.10. A resoldre el dèficit de plantilla del parc atès que la major part del personal 
del Consorci s’ha jubilat, o bé ho farà properament, i que en alguns casos és 
insuficient per a poder portar a terme el servei. 
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Departament d’Acció 
Territorial de la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de Molins de Rei, El 
Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Montcada i 
Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès i a l’EMD de Valldoreix. 
 
 
Sotmesa a votació la moció, 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, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre, Sra. Claudia Acebrón 
Morales, és a onze vots. Voten a favor els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i 
Planas, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. Roger 
Martínez Dias, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez Triano, Sr. Jordi 
Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva, és a dir vuit vots. S’hi abstenen els 
regidors Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi, és a dir dos 
vots. 
 
La moció es rebutja per majoria absoluta. 

 
 
 

ACORD NÚMERO DISSET.- MOCIÓ 17/22 DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESPLUGUES EN COMÚ PODEM EN DEFENSA D’UNA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DIGNA I DE QUALITAT I PER GARANTIR-NE L’ACCÉS A 
TOT L’ALUMNAT. 
 
Aquesta moció queda substituïda per la Declaració Institucional. 
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PRECS I PREGUNTES 
 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/822_video_220928.mp4?session=ff
8080818143fad5018224f18aeb0212 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint 
hores i trenta-nou 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/822_video_220928.mp4?session=ff8080818143fad5018224f18aeb0212
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/822_video_220928.mp4?session=ff8080818143fad5018224f18aeb0212
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