
  
 
 
 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A ESTUDIAR LA CREACIÓ D’UNA SOCIETAT 

MERCANTIL PÚBLICA PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE DETERMINATS BÉNS PROPIETAT DE 

L’AJUNTAMENT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Ajuntament d’Esplugues és propietari d’un conjunt de béns, alguns amb la qualificació jurídica de béns 

demanials, sobre els qual obté un rèdit econòmic, com pot ser el cas de La Baronda.  

Aquest grup proposant no pot oferir cap tipus de detall en relació al conjunt de béns sobre els quals 

l’Ajuntament (com a propietari) obté un rèdit econòmic, malgrat  les nombroses i reiterades sol·licituds 

formulades al Govern municipal per tal d’obtenir un detall tècnic (o fins i tot un breu llistat enunciatiu), 

fet que aprofitem per lamentar i denunciar. També aquest grup proposant és coneixedor de que tant 

en la zona de l’ARE Montesa com a la zona de Porta Barcelona l’Ajuntament rebrà, segons li és procedent 

en dret, determinats béns per a la seva explotació comercial i econòmica; malgrat tampoc poder oferir 

cap tipus de detall malgrat  les nombroses i reiterades sol·licituds formulades al Govern municipal.  

Atesa la impossibilitat tècnica, material i organitzativa per a gestionar amb èxit i de la manera més 

professional i eficient possible l’explotació dels béns (presents i futurs) propietat de l’Ajuntament, el 

Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Esplugues proposa els següents  

ACORDS: 

PRIMER: Sol·licitar a l’òrgan competent l’inici de l’expedient administratiu corresponent per a la creació 

d’una societat mercantil pública per a la gestió i explotació de determinats béns propietat de 

l’Ajuntament d’Esplugues, en virtut dels art. 211 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 

el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, amb l’objectiu d’obtenir major grau d’eficiència 

i professionalitat.  

Esplugues de Llobregat, a data de la signatura electrònica.  

 

 

Marcos Sánchez Siles 

Regidor – Portaveu Grup Municipal Popular 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
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