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PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT
CERTIFICO. Que la Junta de Govern en sessió ordinària del dia 15/06/2018 va aprovar el dictamen que es
transcriu integrament :
"Expt.: 2290/2017/1
Assumpte: Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització complementari de l'obra extrasectorial OE02: accés soterrat sota el carrer Laureà Miró
(rampa d'accés a la parcel·la P-102) del Projecte d'urbanització del Pla parcial del sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel
soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA.

Vist que el 13 d’abril de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/6081), els tècnics redactors del Projecte
d'urbanització presenten un Text refós del Projecte d'urbanització complementari de l'obra extrasectorial
OE02: accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (rampa d'accés a la parcel·la P-102) del Projecte
d'urbanització del Pla parcial del sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament
de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA.

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

Vist que el 18 de maig de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/8773) la Junta de Compensació
presenta una instància que adjunta un informe Modificació tram en mina, relatiu a la proposta per a canviar es
sistema constructiu per a l’execució de les obres de l’extrasectorial OE02.
Vist que el 30 de maig de 2018, els Serveis Tècnics del Servei de Manteniment i Espai Públic han emès
un informe favorable sobre el Text refós del Projecte d'urbanització complementari de l'obra
extrasectorial OE02, que parcialment transcrit estableix el següent:
“(...)2. AVALUACIÓ DEL PROJECTE REFÓS
Avaluat el projecte presentat, es dona resposta a totes les qüestions plantejades pel tècnic sotasignat en
l’informe de 24 de gener de 2018 excepte una:
- Falta una millor definició dels plànols constructius i d'ancoratges de la tanca del parc. Tots els perfils han de
ser amb el cantell arrodonit. S'ha de realitzar el corresponent estudi d'estabilitat estructural que garanteixi la
resistència necessària a les accions típiques per aquest tipus d'elements, inclòs vandalisme, acció del vent,
etc. Com a mínim s'ha de considerar empenta horitzontal puntual en l'estudi de càrregues corresponent
prenent com a referència el que especifica el CTE DB SE amb una força horitzontal de 1,6 kN/m en el punt
més desfavorable. Tots els elements estructurals han de considerar-se en l'estudi estructural, amb especial
atenció als elements d'ancoratge.
Si bé és cert que es fa una millor definició de la tanca en els plànols, no s’ha inclòs
l’estudi d’estabilitat estructural.
Respecte la necessitat de llosa de transició, a la memòria del projecte s’ha justificat que no és necessària en
base al següent raonament:
- Cal deixar constància que no es considera necessària la execució de lloses de transició sobre el terreny de
l’estructura soterrada projectada, seguint la “Nota de Servicio sobre losas de transición en obres de paso” de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, segons la qual, es pot prescindir degut a les
següents consideracions:
- La categoria de tràfic pesant sobre la via es T2 (IMDp = 200-799 vehicles pesats/dia) o inferior.
No obstant, el tècnic sotasignat considera que encara que no sigui necessària la llosa de transició si que és
cert que existirà un assentament diferencial entre el paviment de calçada que descansa sobre la llosa del
túnel i el que descansa sobre el terreny existent, pel que es proposa la següent solució per minimitzar-ho:
- Realitzar el rebliment de terres 5 metres en planta a costat i costat dels murs pantalla sobre els que recolza
la llosa del túnel en calçada amb grava ciment o algun tipus de reblert amb major rigidesa que les terres
compactades, el que ocasionarà que hi hagi una transició entre paquets de ferm de diferents rigideses de
forma esglaonada millorant així la resposta de l’assentament.
D’altra banda, es recorda que resta la presentació d’un projecte independent que doni resposta a l’execució
de les instal•lacions de la rampa: enllumenat, ventilació forçada, protecció d’incendis i recollida d’aigua, cosa
que no era objecte del refós.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Atenent al que s’ha exposat en aquest informe, s’informa favorable a l’aprovació del Projecte refós de l’Obra
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Extrasectorial OE:02 Accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (Rampa d’accés a la parcel·la P-102), amb les
següents condicions:
- Presentar per part de la Direcció Facultativa de les obres previ a l’execució de la tanca del parc un estudi
d'estabilitat estructural que garanteixi la resistència necessària a les accions típiques per aquest tipus
d'elements, inclòs vandalisme, acció del vent, etc. Com a mínim s'ha de considerar empenta horitzontal
puntual en l'estudi de càrregues corresponent prenent com a referència el que especifica el CTE DB SE amb
una força horitzontal de 1,6 kN/m en el punt més desfavorable. Tots els elements estructurals han de
considerar-se en l'estudi estructural, amb especial atenció als elements d'ancoratge.
- Realitzar el rebliment i compactació del terreny entorn la llosa del túnel a la
calçada d’acord al que s’indica al punt 2 de l’informe.
- Recordar que resta la presentació d’un projecte independent que doni resposta a l’execució de les
instal•lacions de la rampa: enllumenat, ventilació forçada, protecció d’incendis i recollida d’aigua, cosa que no
era objecte del refós.”
Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis Tècnics del Servei de Manteniment i Espai Públic,
sobre la modificació del sistema constructiu d’un tram d’obra, que parcialment transcrit 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:
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“(...)2. AVALUACIÓ DE L’INFORME PRESENTAT
Avaluat l’informe presentat es proposa el canvi de sistema constructiu del túnel objecte de l’obra entre la
façana del centre comercial i les pantalles preexistents situades a sota de la infraestructura tramviària. El
sistema proposat es fonamenta en la construcció d’un “paraigua de micropilons” que permeti subjectar el
terreny i així poder construir el túnel en mina mitjançant tècniques tradicionals.
Aquest canvi en el sistema constructiu té dues avantatges fonamentals:
• Evita haver de tallar el trànsit del c. Laureà Miró sentit Esplugues, evitant així una gran afectació a la
mobilitat de la ciutat.
• Permet executar dos talls d’obra simultanis, el túnel costat Centre Comercial i costat Parc de Can Vidalet a
la vegada sense tallar totalment el trànsit del c. Laureà Miró, pel que s’escurça molt el termini d’execució de
les obres
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Atenent al que s’ha exposat en aquest informe, s’informa favorable a la proposta de modificar el sistema
constructiu d’una part de l’obra Obra Extrasectorial OE:02 Accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (Rampa
d’accés a la parcel·la P-102), d’acord a l’informe de la Direcció facultativa de les obres, amb les següents
condicions:
• Presentar una addenda al projecte aprovat inicialment que reculli tots els canvis relacionats amb el sistema
constructiu de la part d’obra afectada.
• Que el projecte presentat permeti mantenir els dos carrils de circulació del c. Laureà Miró sentit Esplugues
durant les obres.”
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, que
estableix el següent:
“El 13 d’abril de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/6081), els tècnics redactors del Projecte
d'urbanització presenten un Text refós del Projecte d'urbanització complementari de l'obra extrasectorial
OE02: accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (rampa d'accés a la parcel·la P-102) del Projecte
d'urbanització del Pla parcial del sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament
de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA.
El 18 de maig de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/8773) la Junta de Compensació presenta una
instància que adjunta un informe Modificació tram en mina, relatiu a la proposta per a canviar es sistema
constructiu per a l’execució de les obres de l’extrasectorial OE02.
En relació amb aquest document, cal assenyalar el següent:
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Antecedents
El 2 de març de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar el
següent:
“PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Projecte d'urbanització complementari de l'obra extrasectorial OE02: accés
soterrat sota el carrer Laureà Miró (rampa d'accés a la parcel·la P-102) del Projecte d'urbanització del Pla parcial del
sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de
FECSA, presentat l’1 de març de 2018, (RGE núm. 2018/3292), per la Junta de Compensació del sector indicat, d’acord
amb l’article 119.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb les condicions següents:
1.1 Cal que, en un termini màxim d’un mes, a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació d’aquest
acord, la Junta de Compensació presenti un text refós que inclogui tots els requeriments indicats a l’informe tècnic
redactat pel Serveis tècnics municipals, de 24 de gener de 2018, incloses les condicions pròpies d’execució, d’acord amb
la resposta realitzada per l’arquitecte director de les obres en el seu escrit presentat l’1 de març de 2018, a excepció de
totes les instal·lacions de la rampa: enllumenat, ventilació forçada, protecció d’incendis i recollida d’aigua, que formaran
part d’un projecte independent.

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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1.2 Cal que, en un termini màxim de tres mesos, a comptar a partir del dia següent a la recepció de la notificació d’aquest
acord, es presenti un projecte independent que doni resposta a l’execució de les instal·lacions de la rampa: enllumenat,
ventilació forçada, protecció d’incendis i recollida d’aigua.
SEGON.- INDICAR a la Junta de Compensació, i a les Companyies de Serveis afectats, que l’aprovació inicial del projecte
implica també les autoritzacions necessàries per a la gestió de totes les Companyies que tenen serveis afectats derivats de
la execució del Projecte:
• Xarxa de MT i BT (Endesa)
• Xarxa de gas (Gas Natural)
• Xarxa de Telecomunicacions (Telefònica i Vodafone‐Ono)
• Xarxa d’aigua (AGBAR) tubs de grans dimensions
• Xarxa d’aigua (AGBAR) tubs petits.
I, que també inclou les autoritzacions necessàries per tal que les Companyies de serveis afectats realitzin els
desplaçaments o adequacions dels traçats necessàries que resultin dels Estudis i Projectes de cada companyia, prèvia
modificació del projecte executiu, si s’escau.
En el cas específic de la Companyia del Gas, indicar expressament el següent:
“L’Ajuntament autoritza el desplaçament de la Xarxa existent de Gas de FD 200 mm per la nova a instal•lar de PE 200 mm,
per les obres de construcció de la Obra extrasectorial OE- 02: Accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (rampa d’accés a
la parcel.la P-102)”.
TERCER.- ADVERTIR a la Junta de Compensació que, en cas de no presentar els projectes indicats en el punt anterior,
en temps i forma, es podrà iniciar el corresponent expedient de paralització de les obres.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- SOL·LICITAR informe a les companyies de serveis afectades per les actuacions previstes al Projecte
d'urbanització, següents:
• Xarxa de MT i BT (Endesa)
• Xarxa de gas (Gas Natural)
• Xarxa de Telecomunicacions (Telefònica i Vodafone‐Ono)
• Xarxa d’aigua (AGBAR) tubs de grans dimensions
• Xarxa d’aigua (AGBAR) tubs petits.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord, a la Junta de Compensació del sector, i a les persones interessades.”

El 20 de març de 2018, l’edicte corresponent a aquets acord va ser publicat al Butlletí oficial de la província
de Barcelona.
El 4 de maig de 2018, el Secretari de la Corporació ha expedit un certificat mitjançant el qual acredita que
durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions.
El 30 de maig de 2018, els Serveis tècnics municipals han emès un informe favorable sobre l’aprovació
definitiva del Text refós del Projecte de referència, una vegada examinada la documentació aportada, amb
condicions.
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En la mateixa data, els Serveis Tècnics han emès un informe favorable sobre la modificació del sistema
constructiu.
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.

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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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, però, per una major seguretat jurídica i major
transparència, aquest projecte ha estat sotmès a informació pública.
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
Per tot l’exposat, i vistos els informes tècnics favorables, amb condicions pròpies de l’execució de l’obra,
només resta concloure que s’informa favorablement l’aprovació defintiva del Projecte d'urbanització
complementari executiu, relatiu a l’obra extrasectorial OE.02, corresponent a l’accés soterrat sota el carrer
Laureà Miró.”
S'ACORDA:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Text refós del Projecte d'urbanització complementari de l'obra

extrasectorial OE02: accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (rampa d'accés a la parcel·la P-102) del
Projecte d'urbanització del Pla parcial del sector del terme municipal d'Esplugues de Llobregat afectat pel
soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA, presentat el el 13 d’abril de 2018,
(Registre general d'entrada núm. 2018/6081), per la Junta de Compensació del sector mencionat, amb les
condicions següents:
1.1 Cal que la Direcció Facultativa de les obres, amb caràcter previ a l’execució de la tanca del parc, presenti
un estudi d'estabilitat estructural que garanteixi la resistència necessària a les accions típiques per aquest
tipus d'elements, inclòs vandalisme, acció del vent, etc. Com a mínim s'ha de considerar empenta horitzontal
puntual en l'estudi de càrregues corresponent prenent com a referència el que especifica el CTE DB SE amb
una força horitzontal de 1,6 kN/m en el punt més desfavorable. Tots els elements estructurals s’han de
considerar en l'estudi estructural, amb especial atenció als elements d'ancoratge.
1.2 Realitzar el rebliment i compactació del terreny entorn la llosa del túnel a la calçada d’acord al que
s’indica al punt 2 de l’informe.
SEGON.- APROVAR la modificació del sistema constructiu d’una part de l’obra Obra Extrasectorial
OE:02 Accés soterrat sota el carrer Laureà Miró (Rampa d’accés a la parcel·la P-102), d’acord a l’informe
de la Direcció facultativa de les obres presentat 18 de maig de 2018, (Registre general d'entrada núm.
2018/8773), amb les següents condicions:

3.1 Cal presentar una addenda al projecte aprovat, que reculli tots els canvis relacionats amb el sistema
constructiu de la part d’obra afectada.
3.2 Cal que el projecte presentat permeti mantenir els dos carrils de circulació del c. Laureà Miró sentit
Esplugues durant les obres.
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TERCER.- RECORDAR a la Junta de Compensació del sector que, tal i com la Junta de Govern Local ja va

acordar en el punt 1.2 de l’acord d’aprovació inicial d’aquest document,
CAL PRESENTAR un projecte
independent que doni resposta a l’execució de les instal•lacions de la rampa: enllumenat, ventilació forçada,
protecció d’incendis i recollida d’aigua, cosa que no era objecte del refós.
QUART.- PUBLICAR aquest acord i el Projecte d'urbanització, en els termes de l’article 119.2.e) del Text refós

de la Llei d'urbanisme.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Compensació del sector del terme municipal d'Esplugues de
Llobregat afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d'alta tensió de FECSA."
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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.

