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PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI
LLOBREGAT.

DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE

CERTIFICO. Que la Junta de Govern en sessió ordinària del dia 25/09/2015 va aprovar
el dictamen que es transcriu integrament :
"El Sr. Juan Manuel Sanahuja Escofet, en nom i representació de la Junta de

Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal d’Esplugues
de Llobregat afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de
FECSA, en la seva condició de President, presenta escrit amb l’Annex 1, Acta de
l’Assemblea de 29-11-2013, i l’annex 2, redactat íntegre dels Estatuts amb les
modificacions proposades que afecten als articles 21, 28, 28 bis, 30, 31 i 39, per a la
tramitació i aprovació de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del
Pla Parcial Urbanístic de l’esmentat sector.
Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics Municipals.

Atesos els articles 119 i concordants del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer; i articles 125 i concordants del seu Reglament.

Atesa la delegació de la Sra. Alcaldessa en la Junta de Govern Local, per Decret
núm. 1466 de 18 de juny de 2015, de les atribucions establertes a l’art. 21.1.j) de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim, modificada la seva
redacció per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
S'ACORDA:

1.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del
Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat
afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, afectant
als articles 21, 28, 28 bis, 30, 31 i 39, aprovada per l’Assemblea General de la Junta
de 29-11-2013.
2.- Procedir a la informació pública de la modificació esmentada dels Estatuts de la
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Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal
d’Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta
tensió de FECSA, pel termini d’un mes mitjançant publicació del corresponent anunci
al Butlletí Oficial de la Província, un diari i al web i tauler de la Corporació, així com
notificació individualitzada a les persones interessades.
Transcorregut l’esmentat termini d’informació pública sense que es presenti cap
reclamació la modificació d’Estatuts de referència restarà aprovada definitivament,
sense necessitat d’un acord exprés."
I perquè així consti, expedeixo aquesta certificació amb l'advertiment de l'article 206 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el vistiplau de l'alcaldessa.

Plaça Santa Magdalena, 5-6 - 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Telèfon 93 371 33 50. Fax 93 372 29 10. http://www.esplugues.cat. e-mail: ajuntament@esplugues.cat

Articles afectats per la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del Pla
Parcial Urbanístic en el sector del terme municipal d’Esplugues de Llobregat afectat
pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, adoptada per
mitjà de l’acord pres a la vuitena reunió de l’Assemblea General de la Junta de
Compensació, celebrada el dia 29 de novembre de 2013.

ARTICLE 21 – FACULTATS
Són facultats de l’Assemblea General:
(...)
i) Conèixer i resoldre sobre la impugnació efectuada pels membres de la Junta de
Compensació dels acords del Consell Rector.
(...)

ARTICLE 28 – EL CONSELL RECTOR
El Consell Rector com a òrgan col·legiat d’Administració estarà format per sis
membres, quatre d’ells seran escollits per majoria de vots per l’Assemblea General. El
cinquè membre del Consell Rector serà el President de la Junta de Compensació.
Així mateix, formarà part del Consell Rector el representant de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat.
El President del Consell Rector serà el que ho sigui de la Junta de Compensació. El
Secretari del Consell Rector serà també el que ho sigui de la Junta de Compensació.

ARTICLE 28 BIS – REUNIONS DEL CONSELL RECTOR
El Consell Rector es reunirà cada 3 mesos de manera obligatòria. Les reunions
s’hauran de convocar per qualsevol mitjà fefaent, fins i tot de forma telemàtica, amb
una antelació mínima de 8 dies naturals i haurà de contenir el lloc, dia i hora de la
reunió així com l’ordre del dia de la mateixa.
També poden sotmetre’s a examen i aprovació del Consell Rector altres assumptes no
especificats en l’ordre del dia recollit en la convocatòria, sempre que estiguin presents
a la majoria dels membres del Consell Rector i s’apreciï la seva urgència.

Per acord unànime dels membres del Consell Rector es preveu la possibilitat de
celebrar les reunions per mitjans telemàtics, amb un termini mínim de convocatòria
de 48 hores d’antelació. En aquest supòsits, l’acord descriurà els terminis, formes i
modes de l’exercici per part dels membres dels seus vots per permetre el correcte
desenvolupament del Consell Rector.

ARTICLE 30 – FUNCIONS DEL CONSELL RECTOR
(...)
g) Adoptar els acords relatius a l’exercici de totes aquelles accions que esdevinguin
necessàries per a la defensa en seu administrativa o jurisdiccional dels interessos de
la Junta de Compensació.
h) Autoritzar la formalització de relacions contractuals que vinculin a la Junta de
Compensació, sempre i quan la quantia objecte de relació contractual no superi els
600.000 euros.
i) Adaptar, en cas de ser necessari, el calendari de derrames a girar als membres de la
Junta de Compensació aprovat per l’Assemblea General, en funció del
desenvolupament i execució de les obres d’urbanització.
(...)

ARTICLE 31 – ACORDS EL CONSELL RECTOR
Els acords del Consell Rector s’adoptaran per majoria de vots, reconeixent-se la qualitat
de vot diriment del President. S’atribuirà un vot a cada membre del Consell Rector, sens
perjudici de vot de qualitat del President.
Aquests acords seran notificats durant els deu dies següents a la reunió d’acord amb
allò que es preveu els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992.
Aquests acords seran directament executius, sens perjudici de les accions i recursos que
siguin procedents.

ARTICLE 39 – RECURSOS
Contra els acord dels òrgans de la Junta de Compensació es podran interposar els
recursos següents:
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a) Els acords del President i del Consell Rector podran ser impugnats, en el termini de
quinze dies des de la seva notificació, davant de l’Assemblea General, que haurà de
resoldre en el termini d’un mes, transcorregut el qual s’entendrà desestimada la
impugnació.
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