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PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE
LLOBREGAT certifica que La Junta de Govern en sessió ordinària del dia 02/03/2018
va aprovar el dictamen que es transcriu íntegrament:
"
Vist que el 28 de desembre de 2017, (Registre general d’entrada núm. 2017/23043), es va presentar
la modificació del Projecte executiu de modificació del projecte d’obra complementària OC-03 clava
sota l’autopista B-23 del Projecte d'urbanització del sector del terme d’Esplugues de Llobregat afectat
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA;
Vist que el 23 de febrer de 2018, els Serveis Tècnics municipals han emès un informe favorable, amb
condicions, sobre el document indicat, que estableix el següent:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

“1. ANTECEDENTS
• En data 20 de juliol de 2004, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar aprovar
definitivament la modificació puntual del Pla General Metropolità al sector afectat pel soterrament de
les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, sub-àmbits nord i sud, d’Esplugues de Llobregat.
• En data 15 de novembre de 2004, l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat va notificar a CAUFEC,
S.A., l’aprovació definitiva del pla parcial i el projecte d’urbanització del sector esmentat, amb les
condicions a tenir en compte per a la redacció del text refós del Projecte d’Urbanització Executiu, entre
les que figuraven la inclusió d’una sèrie d’Obres Extrasectorials.
• En acompliment de les condicions indicades en el punt anterior, en data 17 de maig de 2005 i
número de registre 9237, l’empresa CAUFEC, S.A., va presentat a aquest Ajuntament el projecte
d’urbanització constituït pels documents anomenats: <<Document “A”. Projecte d’Urbanització del Text
Refós del Pla Parcial del Sector Afectat pel Soterrament de les Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió
de FECSA>>, <<Document “B”. Obres Extrasectorials>> i <<Document “C”. Soterrament de les Línies
Aèries d’Alta Tensió>>.
• En data de 17 de juny de 2005 l’Ajuntament va suspendre l’aprovació de dit Projecte per tal de:
- Que fos esmenat i completat d’acord amb l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals.
- Que fossin emesos els informes preceptius del organismes corresponents.
- Que fos donada la conformitat per la Junta de Compensació del sector de referència.
• En data de 10 de novembre de 2005 es va presentar a l’ajuntament un nou expedient refós amb el
següent contingut:
- Dos exemplars visats pels Col•legis Oficials d’Arquitectes i d’Enginyers respectivament, del document
“URBANITZACIÓ FINESTRELLES – Revisió setembre 2005. Projecte d’obres complementàries del
Projecte d’Urbanització del Sector del Terme Municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel
soterrament de les línies aèries d’Alta Tensió de FECSA”.
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- 1 Assumeix de Direcció d’Obra – Arquitecte
- 1 Assumeix de Direcció d’Instal•lacions – Enginyers
• En data 5 de maig de 2006 l’ajuntament va acordar l’aprovació inicial de dit projecte, condicionant
dita aprovació a la presentació d’un text refós que recollís totes les consideracions de caràcter tècnic
incloses en l’esmentat informe municipal.
• En data 19 de setembre de 2006 l’empresa CAUFEC, S.A. va presentar a l’ajuntament text refós com
a resposta a dita condició.
• L’Ajuntament va aprovar el projecte executiu amb condicions, i es va fer efectiu l’inici de les obres
amb la signatura de l’Acta d’inici en data de 2 d’agost de 2007.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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• En data 2 de juliol de 2006 l’ajuntament va acordar l’aprovació del projecte d’obres complementàries
del text refós del Projecte d’obres complementàries del Projecte d’Urbanització del Sector del Terme
Municipal d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies aèries d’Alta Tensió de
FECSA.
• La totalitat de les obres del pla urbanístic han estat paralitzades des de juliol de 2010.
• En data 25 de juny de 2014 es va signar entre Ajuntament i Junta de Compensació de Finestres el
Protocol de les actuacions per a l’execució i recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial
urbanístic en el sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’Alta Tensió de FECSA
al TM d’Esplugues de Llobregat. En aquest protocol s’establia el procediment per tal de finalitzar i
entregar les obres d’urbanització a l’Ajuntament, amb una planificació per fases.
• En data 18 de setembre de 2014 es va signar l’Acta de reinici dels treballs de finalització de les
obres d’urbanització i es va donar inici efectiu dels treballs.
• En data 17 de juliol de 2015, el sr. Juan Manuel Sanahuja presenta a l’Ajuntament, amb núm. de
registre 12056 el projecte bàsic de modificació del projecte d'obra complementària OC 03 clava sota
autopista del Projecte d'urbanització del sector Finestrelles del terme municipal d'Esplugues de
Llobregat afectat per el soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA.
• La Junta de Govern en sessió ordinària del dia, 31/07/2015 va aprovar, en base a l’informe tècnic
emès pel tècnic sotasignat, entre altres coses:
o Aprovar inicialment el projecte bàsic de modificació del projecte d’obra complementària OC-03 Clava
sota l’autopista B-23 del projecte d’urbanització del sector del terme municipal d’Esplugues de
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, redactat per
SBS Simón i Blanco, SLP, amb un pressupost total de 1.636.819,65 €, IVA inclòs.
Abans d’iniciar les obres s’haurà de presentar i aprovar en aquest Ajuntament, un projecte executiu
que incorpori tota la documentació necessària per tal d’executar les obres descrites al projecte bàsic, i
que incorpori, així mateix, un anàlisi estructural del col•lector ARMCO que prevegi el reforç estructural
necessari, i les proteccions necessàries per l’ambient corrosiu al que es veurà sotmès, per tal de la
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seva durabilitat sigui la màxima possible.
o Procedir a la informació pública del projecte i acord pel termini d’un mes mitjançant publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, un diari, tauler de la Corporació i web
municipal, i sol•licitar els informes preceptius a la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya
del Ministerio de Fomento, a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la
Generalitat de Catalunya, i a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Transcorregut l’esmentat termini d’informació pública sense que es presenti cap reclamació el projecte
de referència restarà aprovat definitivament, sense necessitat d’un acord exprés.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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- Notificar el present acord als propietaris afectats, Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, Escola Garbí i FIATC Mútua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.
• En data 1 de desembre de 2015, el sr. Juan Manuel Sanahuja Escofet presenta a l’Ajuntament un
escrit amb núm. de registre 20442 amb el projecte executiu de modificació del projecte d'obra
complementària OC-03 clava sota autopista del Projecte d'urbanització del sector Finestrelles del
terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat per el soterrament de les línies elèctriques aèries
d'alta tensió de FECSA.
• La Sra. Olga Serra, en representació de per la Fundació Escoles Garbí presenta en data
23/10/2016 escrit amb número d'entrada 18031 d’al.legacions a l'aprovació inicial del projecte bàsic
de modificació del projecte d'obra complementaria OC-03 (clava sota autopista B-23).
• El Ministerio de Fomento presenta en data 02/09/2016 escrit amb una sèrie de condicions que ha
d’incorporar el projecte executiu de modificació del projecte d'obra complementària OC 03 clava sota
autopista del Projecte d'urbanització del sector Finestrelles del terme municipal d'Esplugues de
Llobregat afectat per el soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA.
• Hi ha diferents contactes entre promotor, projectista i Ministerio de Fomento per tal d’incorporar al
projecte executiu totes les qüestions a les que fa referència el Ministerio en el punt anterior. El
projectista emet informe en data octubre de 2015 donant resposta a totes aquestes qüestions per tal
d’incorporar-les al projecte executiu.
• La Direcció General de Patrimoni de la Generalitat va imposar una sèrie de condicionants
relacionats amb la servitud que s’estableix a dintre de la finca de la seva propietat que es veu
afectada per les obres i en data 30 de setembre de 2015 va establir un pagament previ de 58.0000.-€
per la constitució de la servitud de pas de la infraestructura de sanejament d’acord amb la disminució
del valor dels terrenys afectats pel pas.
• El Ministerio de Fomento presenta un escrit en data 26/02/2016 i núm. de registre 3253 per donar
resposta a l’ofici de l’Ajuntament en el que sol•licitava informe sobre el projecte executiu, en el que
sol•licita justificar una sèrie d’aspectes tècnics diferents als que va sol•licitar com a condicions al
projecte bàsic.
• Tornen a haver diferents contactes entre promotor, projectista i Ministerio de Fomento per tal
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d’incorporar al projecte executiu totes les qüestions a les que fa referència el Ministerio en el punt
anterior.
• L’Agència Catalana de l’Aigua presenta escrit en data 20/04/2016 i núm. de registre 6778 amb
informe en relació a la modificació del projecte d'obra complementaria OC-03 clava sota autopista B23 del projecte d'urbanització del sector afectat pel soterrament de les línies aèries d'alta tensió de
FECSA en el que fa constar que no té competència per emetre informe al respecte per ser un
conducte de competència municipal.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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• El Ministerio de Fomento presenta un escrit en data 8/07/16 (número d'entrada 13053), autoritzant
l'inici de les obres del Projecte d'Obra complementaria OC-03, de hinca sota l'autopista B-23, que
hauran de ser executades en el termini de 12 MESOS des de la recepció de l'esmentat ofici i d’altres
condicions d’execució de les obres.
• L’Ajuntament va aprovar definitivament mitjançant Decret d’Alcaldia en data 03/08/2016 el Projecte
executiu de modificació del projecte d'obra complementària OC-03 clava sota autopista del Projecte
d'Urbanització del sector Finestrelles del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat per el
soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, presentat per la Junta de
compensació del Pla parcial del sector Finestrelles del terme municipal d’Esplugues de Llobregat,
afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, l’11 de desembre de 2015,
(Registre general d'entrada núm. 2015 00021093), amb les condicions imposades pels Serveis
tècnics municipals en el seu informe de 28 de juliol de 2016
• El 04/08/2016 es signa l’acta d’inici de les obres.
• En data 22/12/2016 via correu-e, la promotora de les obres va comunicar a totes les parts
involucrades a les obres que aquestes s’havien vist aturades el dia anterior en ple procés de clava del
conducte perquè s’havia trobat un element de formigó en el mig del seu recorregut, que finalment va
resultar ser un element de fonamentació profunda de l’estructura – pont de la B23.
• En data 28 de desembre de 2017, el sr. José Antonio Cano, de la Direcció Facultativa de les obres,
presenta a l’Ajuntament, amb núm. de registre 23043 el Projecte executiu de modificació del projecte
d'obra complementària OC-03 clava sota autopista del Projecte d'urbanització del sector Finestrelles
del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat per el soterrament de les línies elèctriques
aèries d'alta tensió de FECSA
2. AVALUACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU
A partir del moment en el que es paralitzen les obres, es va obrir un procés per tal de trobar una
solució a la problemàtica detectada que impedia la construcció del conducte tal i com estava previst al
projecte. La impossibilitat d’eliminar aquest element ha obligat a preveure una alternativa que és la
que es recull en el projecte presentat, que fruit de diverses reunions amb el Ministerio de Fomento per
trobar la solució més adient, sempre respectant al màxim la seguretat del vial de la seva
responsabilitat i intentant aprofitar al màxim el conducte ja executat.
La solució acordada finalment ha estat la de realitzar un bypass per evitar haver de realitzar una
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connexió entre el nou conducte i el que ja està executat sota l’autopista, contemplant un traçat
novament en clava sota l'autopista B-23, entre la cambra de recollida general ubicada a l'Avinguda
Jacint Esteve i Fontanet i la connexió al col•lector existent a dins dels terrenys propietat de l'escola
Garbí, amb una longitud de 119 m realitzada amb tub de formigó armat DN 2.000 mm i un pendent del
3,5%.
La única condició a contemplar en l’execució del projecte és la de garantir que la situació de
provisionalitat de la xarxa de clavegueram que actualment ha estat en funcionament per no tenir
executada aquesta obra es reverteixi a la situació definitiva. Això comporta:
• Deixar fóra de servei i completament segellat el conducte de D120 que connectava la cambra de la
clava primigènia amb el col•lector ARMCO rehabilitat per derivar les aigües que no tenien sortida.
• Deixar fóra de servei i completament segellat els dos conductes de derivació que hi havia des del
calaix 2x2 per derivar les aigües a la cambra primigènia.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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• Deixar fóra de servei i completament segellat el conducte de D150, els dos trams que surten del pou
P27
• Connectar, per tant, a la nova cambra, el conducte D150, des del pou P37, contemplant l’obra de
reducció de la velocitat de l’aigua que pertoqui, a dissenyar per la DF durant l’execució de les obres.
3. CONDICIONS D’EXECUCIÓ D’OBRA
3.1. CRITERIS SOBRE ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
Serà d’obligat compliment tot el que disposa la normativa vigent sobre accessibilitat, els criteris,
continguts i determinacions de la qual seran d’aplicació prevaldran en cas de dubte o contradicció en
el projecte, sempre d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals.
3.2. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS, DIVISIÓ DE LES FASES I COORDINACIÓ.
És condició indispensable per a iniciar els treballs, inclosos els previs de preparació del terreny,
replanteig i moviment de terres, que l’empresa promotora aporti a l’ajuntament la programació
detallada de dites fases, la qual es desenvoluparà amb el màxim grau de detall possible i incorporarà
com a mínim les següents dades:
- Delimitació dels àmbits d’obra per a totes i cadascuna de la totalitat de les fases, precisant la zona
d’influència i afectació al trànsit.
Les afectacions directes en aquestes obres son:
- A nivell general de Municipi i rodalies:
o Trànsit que circula des de la B-23 fins a la N-340 (carrer Laureà Miró)
o Accés des del la plaça Josep Català a Diagonal i Ronda
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3.3. CONSIDERACIONS DE SEGURETAT A TERCERS:
Serà obligatori aportar planificació de treballs a efectuar amb terminis i dates aproximades d’inici i de
finalització i indicant els àmbits afectats.
Es decidirà els desviaments i talls de trànsit i la ubicació de les senyals per tal de aplicar-ho,
conjuntament amb Policia Local i els Serveis Tècnics Municipals.
3.4. SEGURETAT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Durant l’execució serà prioritat la seguretat dels operaris i dels vianants.
S’aniran realitzant els annexes necessaris al Pla de Seguretat i Salut per tal de complimentar la
informació per a l’execució de les tasques i s’informarà als Serveis Tècnics Municipals de totes les
qüestions que afectin a la Via Pública.
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4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Atenent al que s’ha exposat en aquest informe, s’informa favorable a l’aprovació del Projecte executiu
de modificació del projecte d'obra complementària OC-03 clava sota autopista del Projecte
d'urbanització del sector Finestrelles del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat per el
soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA amb les condicions indicades a
l’apartat 2 i les condicions d’execució indicades a l’apartat 3 de l’informe.
S’haurà de remetre el projecte al Ministerio de Fomento per tal de tramitar la corresponent
autorització.”
Vist que el 28 de febrer de 2018, l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat ha emès un
informe que estableix el següent:
“Antecedents
El 3 d’agost de 2016, l’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va resoldre el següent:
“PRIMER.- AVOCAR, a l’empara de l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la competència
efectuada mitjançant Decret d’alcaldia núm. 1466, de 18 de juny de 2015, a favor de la Junta de
Govern Local, en relació amb la competència de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
Bases de règim local, a l’alcaldia de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
SEGON.- DESESTIMAR les al•legacions de la Fundació Escoles Garbí, en els termes exposats pels
Serveis tècnics municipals, en el seu informe de 28 de juliol de 2016, transcrit parcialment a la part
expositiva d’aquesta Resolució.
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte executiu de modificació del projecte d'obra
complementària OC-03 clava sota autopista del Projecte d'urbanització del sector Finestrelles del
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terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat per el soterrament de les línies elèctriques aèries
d'alta tensió de FECSA, presentat per la Junta de compensació del Pla parcial del sector Finestrelles
del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta
tensió de FECSA, l’11 de desembre de 2015, (Registre general d'entrada núm. 2015 00021093), amb
les condicions imposades pels Serveis tècnics municipals en el seu informe de 28 de juliol de 2016,
transcrit a la part expositiva d’aquesta Resolució.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Junta de compensació; a la Fundació Escoles Garbí; al
Ministeri de Foment i a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.”
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El 23 de febrer de 2018, els Serveis tècnics han emès un informe favorable sobre la modificació del
Projecte executiu del projecte d'obra complementària OC-03 clava sota autopista del Projecte
d'urbanització del sector Finestrelles del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat per el
soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, presentat per la Junta de
compensació. En aquest informe avaluen la modificació del Projecte, i determinen quines condicions
caldrà complir, quant a criteris d’accessibilitat; programació dels treballs; condicions de seguretat i
d’execució de les obres.
Fonaments de dret
Vistos els articles 72, 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei d'urbanisme, relatius als projectes d'urbanització i els projectes d’urbanització complementaris, i
que aquests s’aproven inicialment i definitivament pels ajuntaments, amb la precisió que en el cas de
projectes d’urbanització complementaris no és preceptiu el tràmit d’informació pública.
Vistos els articles 96 a 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme, relatius als projectes d'urbanització.
D'acord amb l'article 89.6 del text refós de la Llei d'urbanisme, els ajuntaments aproven inicialment i
definitivament els projectes d'urbanització seguint la tramitació que estableix l'article 119.2 tenint en
compte les modificacions efectuades per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d'urbanisme. Tanmateix, l'audiència a les persones interessades només és preceptiva en el
cas de projectes d'iniciativa privada. Un cop aprovat inicialment el projecte, s'ha de demanar un
informe als organismes públics i establir un termini d'un mes perquè les empreses de subministrament
de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte. Els ajuntaments aproven els projectes
d'urbanització complementaris sense que sigui preceptiu el tràmit d'informació pública.
En aquest cas, cal sol•licitar autorització al Ministeri de Foment.
En aplicació de l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim jurídic, la competència
per a l’aprovació dels projectes d’urbanització correspon a l’alcalde o alcaldessa de l’ajuntament.
Aquesta competència, no obstant això, ha estat expressament delegada en la Junta de Govern Local,
a partir del Decret d’alcaldia núm.1466, de 18 de juny de 2015.
Conclusions
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El document que s’informa, té la naturalesa de projecte d’urbanització complementari, el qual, d’acord
amb l’article 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme, podria ser aprovat sense la necessitat d’informació pública. No obstant això,
aquest cas, tenint en compte la repercussió que les actuacions que es duen a terme en aquest sector
tenen en la ciutadania, per un principi de transparència, i seguretat jurídica, caldria sotmetre aquest
document al tràmit ordinari d’un projecte d’urbanització.
Per tot l’exposat, i vist l’informe tècnic favorable, amb condicions pròpies de l’execució de l’obra,
només resta concloure que s’informa favorablement l’aprovació inicial de la modificació del projecte
executiu del projecte d'obra complementària OC-03 clava sota autopista, del Projecte d'urbanització
del sector Finestrelles del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat per el soterrament de les
línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, presentat per la Junta de compensació del Pla parcial
del sector Finestrelles del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, afectat pel soterrament de les
línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, amb les condicions indicades pels Serveis tècnics en el seu
informe, de 23 de febrer de 2018.”
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S'acorda
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació del projecte executiu del projecte d’urbanització de
l'obra complementària OC-03: clava sota l’autopista B-23, del Projecte d'urbanització del sector
Finestrelles del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat per el soterrament de les línies
elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, presentat per la Junta de compensació del Pla parcial del
sector Finestrelles del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, afectat pel soterrament de les línies
elèctriques d’alta tensió de FECSA, presentada el 28 de desembre de 2017, (Registre general
d’entrada núm. 2017/23043), amb les condicions indicades pels Serveis tècnics en el seu informe, de
23 de febrer de 2018.
SEGON.- SOTMETRE el document a informació pública per un termini d'un mes, amb la publicació de
l’edicte corresponent al Butlletí oficial de la província de Barcelona; a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, i al web municipal.
TERCER.- SOL•LICITAR autorització al Ministeri de Foment, per a l’execució de les obres previstes en
el document que s’aprova inicialment.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord, a la Junta de Compensació del sector i a l’Escola Isabel de
Villena, i persones interessades. "

Esplugues de LLobregat a 05/03/2018

