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AJUNTAMENT  PLE  6/19 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 D’ABRIL DE 2019 
 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores i dos minuts del dia 24 d’abril de 2019, 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. Fco. Javier Giménez González i dels regidors i regidores Sra. 
Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia 
Villena i Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco González, Sra. Laura Benito 
Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo.   
 
No assisteix el regidor Sr. Marcos Sánchez Siles. 
 
La Sra. Laura Benito Llenas s’absenta a les dinou hores i vint-i-nou minuts i no 
vota des del punt 17 en endavant. 
 
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.  
 
La senyora Díaz diu: 

“Molt bona tarda. Donem inici al ple ordinari d’aquest ajuntament avui dimecres 
dia 24 d’abril a les 18 hores a fi i efecte de tractar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia. 

 
 
ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES NÚM. 4/19 I 
5/19 CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE MARÇ I A LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 2 D’ABRIL, RESPECTIVAMENT. 
 
El primer punt de l’ordre, del mateix ordre, és aprovació, si escau, de les actes 
números 4/19 i 5/19, corresponents a la sessió ordinària de 20 de març i a la 
sessió extraordinària de 2 d’abril, respectivament. Té la paraula, senyor 
Comellas.” 
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Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Hi voto favorablement i demanaria 
certificació al secretari de l’aprovació d’aquestes actes per interposar denúncia 
per infracció dels articles 408 del Codi penal i 264 de la Llei d’enjudiciament 
criminal. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, bona tarda. A mí me gustaría que me explicara un poquito antes de votar 
exactamente lo que ha dicho el señor Comellas. No, es que, no sé, quiero saber 
lo que voto. Pues como no sé lo que voto, abstención.” 

La senyora Díaz diu: 

“A veure, és que recordo el que estem votant, al final cadascú pot intervenir en 
el sentit que vulgui, però aquí l’ordre del dia diu: aprovació, si escau, de les actes, 
de dues actes, d’un ple ordinari i un ple extraordinari. Les actes les han tingut i 
les han pogut revisar. Ho dic perquè, a banda del que pugui dir algun company 
o companya regidor, el que estem votant són les actes, que a més vostès les 
han pogut consultar i llegir, són correctes, no són correctes, poden votar a favor, 
en contra i abstenir-se, evidentment. Però, per situar, el que votem són les actes, 
no votem una altra cosa, sinó que em corregirà el secretari. Molt bé, però no ens 
digui que no sap el que vota, vota exactament les actes. Vol abstenir-se, doncs 
fantàstic, recollirem la seva abstenció.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bona tarda. Des del Partit Demòcrata, les aprovem.” 

La senyora Zafra diu: 

“Molt bona tarda a tothom. Des d’Iniciativa, votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“Des del Partit Popular també hi votarem a favor.” 

El senyor Torras diu: 
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“Molt bona tarda. Des d’Esquerra Republicana, votem a favor també.” 

El senyor Roldán diu: 

“Molt bona tarda. El Grup Municipal Ciutadans Esplugues també vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bona tarda. El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 

 
Sotmesa a votació l’acta 4/19, 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 març 
de 2019, a excepció de la regidora Sra. Laura Benito Llenas, que s’abstè en la 
votació, per tant, l’acta 4/19 s’aprova per majoria absoluta.  
 
Sotmesa a votació l’acta 5/19, s’aprova amb el vot favorable de tots els membres 
de la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 2 d’abril 
de 2019, és a dir, per unanimitat. 
 
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 transcriuren 
al llibre d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. 
Secretari. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.-  INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
La senyora Díaz diu: 

“El segon punt de l’ordre del dia són informacions de l’Alcaldia. En aquest cas 
també, tres ressenyes molt ràpides quant a èxits i fites esportives molt 
destacables per part de les següents esportistes i els equips d’entitats esportives 
locals. D’una banda, Ignacio Ávila i el Joan Font, que van guanyar la Trotamons 
Bike Race. Per part del Club de Gimnàstica Artística Esplugues Les Moreres, 
també la gimnasta Alba Petisco va participar al Campionat d’Europa de 
Gimnàstica Artística celebrat a Polònia amb la selecció espanyola absoluta. I en 
l’àmbit de la natació sincronitzada, l’Ariadna Raga Delgado va obtenir la medalla 
de plata al Campionat de Catalunya Júnior d’hivern en la modalitat equip i de 
rutina combinada. Per tant, doncs felicitar en nom de tothom aquestes 
esportistes, aquests esportistes i animar-los a continuar amb aquests èxits que 
sempre enorgulleixen la nostra ciutat. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
ACORD NÚMERO TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 276 I 283 DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ, RELATIVA A LA 
REGULACIÓ DE L’ÚS D’HABITATGE EN PLANTA BAIXA I DE LES 
ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS. 
 
Passem al tercer punt, dins la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, 
que és el dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació dels articles 
276 i 283 de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, relativa a la 
regulació de l’ús d’habitatge en planta baixa i de les activitats recreatives 
musicals. 

En aquest cas, aquest dictamen, l’objecte és la modificació de dos articles de la 
Normativa del Pla General Metropolità, per tal de regular la implantació de l’ús 
d’habitatge a les plantes baixes de les edificacions del nostre municipi amb la 
finalitat, d’una banda, de preservar les característiques comercials de diferents 
eixos comercials consolidats de la nostra ciutat i, d’una altra banda, regular la 
implantació de l’ús de les activitats recreatives musicals a fi i efecte d’evitar 
conflictes entre aquestes activitats i la ciutadania en general, és a dir, el veïnat i, 
al seu torn, les incidències negatives en la qualitat de vida d’aquest veïnat. 

Es proposa, per tant, en aquest moment, l’aprovació inicial d’aquest document i 
si és així, doncs continuar amb el tràmit corresponent. Senyor Comellas...” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist el document de la Modificació dels articles 276 i 283 de les normes 
urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a la regulació de l’ús 
d’habitatge en planta baixa i de les activitats recreatives musicals, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat, redactada pels serveis tècnics municipals; 
 
SEGON.-  Vist l’informe tècnic jurídic emès pels Serveis tècnics de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“OBJECTE  
 
L’objecte d’aquest document és la Modificació de la Normativa del Pla General 
Metropolità per tal de regular i racionalitzar la implantació de l’ús d’habitatge a 
les plantes baixes de les edificacions de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, amb 
la finalitat d’evitar les incidències negatives en la qualitat de vida dels ciutadans 
i preservar les característiques comercials de diferents sectors de la ciutat i, de 
l’altra, la modificació de la normativa amb la finalitat de regular la implantació de 
l’ús de les activitats recreatives musicals, per tal d’evitar conflictes entre aquestes 
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activitats i la ciutadania en general i evitar, de la mateixa manera, les incidències 
negatives en la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Davant d’un buit normatiu al Pla general metropolità, mitjançant aquest document 
es modifica el redactat dels articles 276 de les Normes urbanístiques del Pla 
general metropolità relatiu a l’ús d’habitatge, i l’article 283, relatiu a l’ús recreatiu, 
per al terme d’Esplugues de Llobregat.  
ÀMBIT 
 
L’àmbit d’aquesta Modificació de la Normativa del Pla general metropolità és la 
totalitat del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
PLANEJAMENT VIGENT  
 
El Pla general metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 
1976, i publicat el 19 de juliol de 1976. 
 
La regulació general dels usos a la ciutat d’Esplugues correspon al Pla General 
Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, i publicat 
al Butlletí oficial de la província de Barcelona, a  efectes d’executivitat, el 19 de 
juliol de 1976, així com les modificacions aprovades posteriorment. 
 
ANÀLISI DE LA PROPOSTA  
 
Les raons que fonamenten la modificació que s’analitza són les següents: 
D’una banda, destacar que, en els darrers anys, al municipi d’Esplugues de 
Llobregat s’ha detectat una proliferació de consultes i peticions relacionades amb 
el possible canvi d’ús de locals (situats majoritàriament en planta baixa o planta 
entresol –primera i amb usos diferents dels d’habitatge, com ara oficines, 
comercial, etc.) per a ubicar ús d’habitatge. 
 
Davant d’aquesta situació i la tendència a l’alça en els darrers anys fan preveure 
un augment exponencial de les futures peticions, de tal manera que es considera 
fonamental, des d’un punt de vista de l’ordenació urbanística de la ciutat, redactar 
una regulació adequada per a la implantació futura de l’ús d’habitatge en planta 
baixa a la ciutat i evitar, en la mesura que sigui possible, les disfuncions que 
aquest tipus de canvis d’ús puguin crear respecte del seu entorn i, sobretot, 
respecte dels eixos comercials d’Esplugues, ja delimitats de conformitat amb 
l’Estudi d’Identificació d’Eixos i Zones amb Concentració Comercial, efectuat per 
l’empresa D’ALEPH SA, en base al qual, el 18 de juny de 2008, la Junta de 
Govern de l’Ajuntament va aprovar la delimitació dels eixos comercials del 
municipi d’Esplugues. 
 
D’aquesta manera, malgrat es puguin considerar les llicències de canvis d’ús 
d’altres usos, a habitatge, com a favorables per al desenvolupament econòmic 
de la ciutat, i també de cara a reduir la pressió immobiliària de lloguer i de 
compravenda al municipi, és palesa la necessitat d’una regulació específica que 
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ordeni el desenvolupament d’aquests canvis, prenent sobretot en consideració 
les possibles conseqüències negatives sobre el comerç i el sector terciari de la 
ciutat, ja que l’eliminació de locals en planta baixa en determinats eixos de 
caràcter comercial i terciari de la ciutat, faria, a la llarga, que aquests eixos 
perdessin capacitat d’atracció i possibilitats de dinamització, amb la corresponent 
pèrdua de teixit comercial de la ciutat. 
 
Amb aquest objectiu, i davant del buit normatiu que presenta l’article 276 de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità, relatiu a la definició de l’ús 
d’habitatge, aquest document proposa complementar aquest article amb les 
determinacions que regulin en quines condicions es podran implantar habitatges 
en planta baixa, fora dels denominats eixos comercials identificats.  
 
De l’altra, el document planteja la regulació de la implantació de locals amb 
activitats recreatives musicals en planta baixa de manera que la seva instal·lació 
sigui compatible amb la pacífica convivència, i eviti la producció de molèsties a 
la ciutadania. Amb aquest objectiu, i també davant la manca de concreció i 
precisió normativa, es planteja modificar l’article 283 de les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità, relatiu a l’ús recreatiu, per tal de definir 
que només es podran instal·lar en carreres i places que tinguin una amplada 
igual o superior a 15 metres. 
 
Aquestes modificacions s’emparen en l’article 96 i següents de la Llei 
d’urbanisme, i en l’article 27 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i l’article 40 del 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives, i donant compliment a les directrius de la Directiva 
Europea sobre els serveis en el mercat interior. Directiva 2006/123/CE. 
D’aquesta manera, aquest document no prohibeix, ni impossibilita la ubicació 
d’habitatges en planta baixa, sinó que planifica i determina en quines ubicacions 
del municipi la implantació d’habitatges en planta baixa no és adequada, per 
perjudicar la consolidació d’un teixit comercial ja definit. 
 
En segon terme, aquest document ni prohibeix, ni impossibilita, la implantació 
d’activitats recreatives musicals, sinó que proposa una planificació dels 
emplaçaments no aptes per a la ubicació dels locals d’activitats recreatives 
musicals, per raons justificades, i sense que aquestes limitacions puguin 
representar una impossibilitat per a la seva implantació dins del terme municipal. 
Aquesta planificació busca poder fer compatible la convivència i el dret de la 
ciutadania al descans i a un medi ambient més saludable, amb la implantació 
d’activitats. 
  
FONAMENTS DE DRET  
 
Vista Directiva Europea sobre els serveis en el mercat interior. Directiva 
2006/123/CE; 
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Vista la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, incorpora a l’ordenament jurídic estatal la Directiva 
indicada; 
 
Vist l’article 27 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives;  
 
Vist l’article 40 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament que desenvolupa la llei mencionada; 
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que 
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
En virtut de l’article 96.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el cas de modificacions de 
plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi 
limitada a un únic terme municipal, com és el cas que ens ocupa, correspon a 
l’ajuntament afectat per la modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació 
provisional. 
 
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. 
 
En virtut de l’article 103.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme, si, abans d'acabar-se el termini d'un any de 
la suspensió potestativa prevista per l'article 73.1 de la Llei d'urbanisme, es 
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produeix l'acord d'aprovació inicial, l'administració competent ha d'acordar la 
suspensió prevista en l'article 73.2 de la Llei d'urbanisme, i els seus efectes 
s'extingiran definitivament un cop transcorreguts dos anys des de l'inici de la 
vigència de l'acord de suspensió potestativa. 
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del 
Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la 
convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg. 
 
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. 
 
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
disposa l’art. 47.2.ll) de l’esmentada Llei. 
 
CONCLUSIONS 
 
Pel que fa a les determinacions de l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, cal incidir 
en el fet que la figura que s’analitza es correspon amb una modificació de 
planejament general d’un pla plurimunicipal; com és el Pla general metropolità, 
si bé la incidència territorial resta circumscrita únicament al terme d’Esplugues 
de Llobregat, de tal manera que correspon a aquest Ajuntament l’aprovació inicial 
i la provisional del document. 
 
Per tant, per tot l’exposat, i vist el document, només resta concloure que 
s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació inicial.” 
 
Per tot l’exposat,  
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ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació dels articles 276 i 283 de les 
normes urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a la regulació de l’ús 
d’habitatge en planta baixa i de les activitats recreatives musicals, al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat, redactada pels serveis tècnics municipals. 
 
SEGON.- SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
de canvi d’ús, o de reforma i canvi d’ús, per a la transformació de locals d’oficines, 
industrials, comercials, o d’altre tipus, en habitatge o ús residencial en planta 
baixa, i per a la comunicació prèvia i llicències d’activitats recreatives musicals, 
al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, a l’empara dels articles 73 i 74 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme. 
 
TERCER.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, 
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, 
en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, i a la pàgina 
web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o al·legacions. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Tot i estar-hi totalment d’acord, no la votaré pels motius 
coneguts. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, creemos que en este dictamen hay dos apartados diferenciados, el tema 
del habitatge en las plantas bajas y la actividad recreativa. Las zonas dibujadas 
en los planos que se nos presentó en la comisión, pues creemos que se preserva 
la zona que puede ser de interés comercial, por lo tanto, salvo alguna 
modificación, lo vemos bastante aceptable. Creemos que los barrios sin 
comercio son barrios sin vida y, por lo tanto, hemos de mantener el espacio 
comercial. Y luego también en las zonas allí donde haya locales que no tengan 
salida, se puede hacer vivienda habitacional, creemos que también es una 
necesidad de la ciudad y, por lo tanto, hemos de compaginar las dos realidades. 

Y luego la otra actividad, que es una actividad molesta, que son los bares 
musicales, creemos que el hecho que vaya a zonas amplias es importante 
porque así molestará menos a los vecinos. En todo caso, estas dos actividades 
el hecho de poder o en sus días de poder..., cuando se paralizaron las licencias 
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de los locales, pues se hizo con la intención esta de buscar una solución y para 
los bares musicales también la solución puede ser que sea en calles amplias o 
avenidas. 

Y lo que no está claro es que..., lo estuvimos hablando no sé si fue ayer en la 
comisión de portavoces, no quedó claro si había..., las licencias que ya estaban, 
que ya las tenía, si había posibilidades de que esos años que se le van a dar de 
más, si se va a modificar algo o..., porque no quedó muy claro si se iba a 
modificar.” 

La senyora Díaz diu: 

“Si hi ha algú, algun grup municipal, regidor o regidora..., bé, ells ja han emès el 
vot en aquest cas, però si algú necessita aquesta informació addicional abans 
de posicionar-se, si no tenen inconvenient, el regidor responsable d’aquest àmbit 
donaria una explicació molt succinta i ja podria acabar vostè de definir el seu vot. 
Si és el que desitja.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bueno, a ver, en principio sí ha habido alguna novedad, porque ayer no quedó 
claro si había alguna modificación. Bueno, no nos ha llegado la modificación en 
todo caso. Entendemos que no ha habido... Votaremos a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Per aclarir-ho, perquè com que el marge de temps ha estat molt breu i per 
iniciativa pròpia del govern vam valorar la possibilitat, com bé deia, que a més a 
més els locals que ja tenen llicència actualment es veiessin d’alguna forma 
condicionats per aquesta nova normativa i que, per tant, tinguessin una moratòria 
a través de la qual amb un temps determinat també els fos d’aplicació aquesta 
normativa, sempre que fos aprovada definitivament, evidentment. La qüestió és 
que fent les consultes jurídiques necessàries, doncs a partir de l’aprovació de la 
directiva Bolkestein –normativa europea–, doncs aquesta possibilitat no queda 
satisfeta en el sentit que nosaltres volíem, sinó que la seguretat jurídica que 
s’ofereix a les llicències concedides no permet aquest canvi directament, per tant, 
per això no els hem dit res, ni hem comunicat re, perquè el dictamen quedava 
exactament com estava, donat que jurídicament no es podia fer. Per millor 
seguretat, fins i tot hem fet consulta a la Diputació de Barcelona al respecte per 
veure si hi havia comparativament amb altres municipis alguna situació i també 
la Diputació de Barcelona ens contestava afirmativament dient que no era viable 
o que no era possible més enllà que, en tot cas, evidentment podríem rebre 
reclamacions al respecte i indemnitzacions, reclamació i indemnitzacions, si és 
que ho tiràvem endavant en aquesta línia. Per tant, per això ja no els hem dit res 
al respecte.” 

La senyora Coll diu: 
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“Bé, des de la CUP creiem que anem tard ja que el poc comerç local que teníem 
al municipi ja ha anat desapareixent a marxes forçades. L’últim cop que ha rebut 
ha estat amb l’obertura del centre comercial, que ja el deixa fora de joc. I pel que 
fa al canvi d’ús dels habitatges, el que hauríem de regular és el preu del lloguer 
i no deixar com a única alternativa habitacional el transformar locals comercials 
en pisos. I per això hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata, evidentment estem per la preservació de les 
característiques comercials dels diferents eixos consolidats a la ciutat, era una 
preocupació que teníem en general i nosaltres també de manera molt específica 
en aquest aspecte. Ens ajudarà, aquest dictamen, a evolucionar, a caminar en 
aquest sentit per preservar aquestes zones determinades. I la novetat és aquesta 
incorporació que intenta preveure un escenari més positiu de convivència en 
horaris de descans de la ciutadania amb la contraposició a la mateixa hora 
d’explotació comercial nocturna. Jo crec que tot això pot ajudar a millorar la 
convivència, a millorar l’explotació i també en la primera part del dictamen a 
preservar aquests eixos comercials. En tot cas, hi veiem bondats, en aquest 
dictamen, que ens poden aportar fets positius i, des del Partit Demòcrata, hi 
votem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa veiem bé que es preservi el comerç local, sobretot en certes 
àrees que són les que estan recollides a la normativa i també veiem bé que es 
reguli el descans i es vetlli pel descans veïnal. Votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“Com que aquest dictamen afavoreix el comerç, el nostre partit votarà que sí.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, des d’Esquerra Republicana, allà on hi veiem oportunitats, també hi veiem 
algun motiu de possibles alertes, és a dir, veiem molt bé que es protegeixi el 
comerç local en algunes zones, però a la vegada protegir-lo en algunes zones i 
no permetre que a les plantes baixes s’hi facin habitatges, vol dir que en alguns 
altres carrers sí que es permet i, per tant, entenem que això portat a l’extrem 
tampoc hauria de ser bo. És a dir, que el cent per cent de les plantes baixes d’un 
carrer acabessin sent tot habitatges i fos impossible tornar-hi a posar un local 
comercial, entendríem que tampoc seria bo del tot i, per tant, estarem atents a 
l’evolució d’aquesta mesura en cas que tingués tant èxit. 

En tot cas, entenem que és una mesura que va a favor del jovent, va a favor de 
persones amb mobilitat reduïda, va a favor de posar a disposició de la ciutat 
metres quadrats d’habitatge i, per tant, entenem que això també pot anar a favor 
que s’abaixin els preus, tant de lloguer com de compra i, per tant, entenem que 
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és una bona mesura, però com tot i com que sempre amb el món immobiliari hi 
pot haver bombolles, hi pot haver ensurts, hi pot haver moments de gran 
efervescència, com ja hem vist, doncs creiem que aquest ajuntament ha d’estar 
en el futur amatent que l’èxit d’aquesta mesura no sigui desmesurat. Votem que 
sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos Esplugues, todo y estar de acuerdo y compartir la 
necesidad de proteger los ejes comerciales, sobre todo los más importantes de 
nuestra ciudad, encontramos que se ha realizado de una forma un poco 
demasiado extensiva, no solo a estos ejes comerciales que se pretenden 
proteger, sino a demasiadas calles adyacentes y esto, pues por otro lado, 
produce una pérdida de oportunidad también de conseguir, pues, más vivienda 
en nuestra ciudad, que desde nuestro punto de vista es tan necesaria. Sabemos 
que tenemos una ciudad con un suelo muy escaso y entonces nos hubiera 
gustado que esa protección fuera más efectiva en los ejes comerciales, que era 
el objetivo principal de la regulación, pero no hacerlo tan extensivo, tan 
intervencionista, porque vemos alguna pérdida de oportunidad que podría haber 
sido interesante. 

También nos queda la duda en cuanto a la protección de estos comercios en 
estas calles, sobre todo los ejes comerciales más importantes, nuestras ramblas, 
vemos que la acción queda algo incompleta porque la obra nueva sí que puede 
ejercer..., está a criterio del promotor inmobiliario, si decide hacer planta baja, en 
planta baja, vivienda o comercio, por lo tanto, lo que ocurre con edificios 
existentes que no van a poder..., el local comercial va a quedar protegido, pero 
en cuanto a la obra nueva, pues no tanto, va a quedar a criterio del promotor si 
decide hacer una planta baja vivienda o un comercio. Desde ese punto de vista 
también encontramos que la acción después de un año de trabajo, pues ha 
quedado algo incompleta. 

Por otro lado, como también se modifica la actividad de bares musicales en 
Esplugues, sí que agradecemos que se haya tenido en cuenta la modificación 
que propusimos en la comisión para que, en la Rambla Virgen de la Merced del 
criterio de las distancias, pues, se haya tenido en cuenta y que se permita en un 
futuro esta actividad en esta rambla. Nuestro voto, teniendo en cuenta las dos 
modificaciones en conjunto, pues será abstención.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo crec que val la pena una mica recordar per què portem aquest punt al 
plenari i tot venia donat perquè en el seu dia vam aprovar una suspensió de 
llicències del canvi d’ús de locals a habitatges, especialment perquè ens havia 
generat un cert neguit el número important de peticions que havien arribat al 
Departament d’Urbanisme en aquest sentit. I, per tant, precisament jo crec que 
amb aquest argument i amb aquest criteri sí que vam coincidir tots els grups a 
dir: segurament és necessari posar-nos en alerta i mirar a veure quina és la 
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modificació més adient, perquè no ens passi que ens quedem sense locals 
comercials perquè tothom els vol convertir en un habitatge. Per tant, l’origen és 
aquest, que jo crec que amb la diagnosi, com a mínim, estàvem tots d’acord i, 
finalment, evidentment s’ha de plasmar d’alguna forma. No només vam tenir 
peticions en aquell moment, sinó que les vam fer avinent també a la Comissió 
Informativa, que en aquest any de suspensió de llicències encara s’han 
incrementat moltíssim més les peticions, més enllà que evidentment la resposta 
en aquell moment era que estàvem amb suspensió de llicències i que, per tant, 
no ha lugar. Però sí que s’ha adreçat molta gent, això vol dir que segurament 
estàvem encertats a l’hora de voler-ho regular. 

I la forma de fer-ho, doncs, la base ha estat evidentment agafar els eixos 
comercials a través d’un informe que es va redactar pel Departament de Comerç 
el 2008, en el qual s’identificaven els eixos comercials de la ciutat, per tant, 
agafar aquests carrers i prohibir en aquests carrers el que seria la transformació 
de locals comercials en habitatge. I, en tot cas, del que deia aquell informe, sí 
que és veritat que amplia alguns més adjacents, probablement perquè des de 
2008 fins ara la realitat ha canviat aquests carrers adjacents, però no només 
això, sinó també amb la perspectiva de la potencialitat d’aquests carrers per 
acollir comerç i ampliar aquestes zones comercials existents al municipi. Per tant, 
la voluntat és protegir el màxim possible i facilitar que el comerç local tingui 
disponibilitat locals en aquests carrers que els diferents barris de la ciutat poden 
tenir, com dèiem, major potencialitat. És això una mica el que s’ha fet, però és 
veritat que sempre estem agafant una opció d’oportunitat i podem incorporar 
algun carrer o treure’l o una part d’un carrer o treure’l, però finalment una mica 
amb les propostes que ens han fet també alguns grups, hem arribat a aquest 
consens i a aquesta proposta, sent conscients que evidentment sempre tot és 
variable i modificable. 

Amb relació al que serien les activitats musicals, doncs crec que també amb la 
diagnosi podríem coincidir, són moltes les queixes que tenim d’alguns veïns i 
veïnes pel desenvolupament d’aquestes activitats, que a més normalment tenen 
sobretot a vegades molt a veure amb l’activitat que es desenvolupa al carrer, 
entrades, sortides etcètera, més enllà que també hi ha alguns problemes de 
soroll al respecte com a bars musicals, però també és tot el conjunt de l’activitat, 
el que genera el conjunt de l’activitat. I és evident que en carrers petits que actuen 
també com a caixa de ressonància aquest soroll i pel descans dels veïns, doncs 
provoca un conflicte que en alguns casos ha arribat a un element molt significatiu 
i que pertorba, per dir-ho d’alguna forma, doncs, de forma important el descans 
dels veïns. 

Per això en aquest sentit també hem pensat que valia la pena actuar preservant 
evidentment la possibilitat que s’implantin activitats d’aquest caire a la nostra 
ciutat, però segurament també és molt recomanable que es faci en els eixos o 
en les vies principals de més amplada, que ja tenen habitualment activitat 
d’aquestes característiques i, per tant, que les regulem en un àmbit en el qual 
probablement aquells sorolls o aquestes molèsties que poden desenvolupar la 
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pròpia activitat, doncs tenen una repercussió molt més minoritària o molt més 
baixa. Per tant, dos punts o dos elements, un que va amb la intenció de protegir 
l’activitat comercial i recordar també que en aquest sentit la resta de la ciutat es 
continua possibilitant el canvi d’ús. Això fins ara ja era possible i tampoc s’han 
convertit tots els locals en habitatges. Per tant, no comptem que això vagi a 
passar. Però sí que és veritat que tant en un cas com en l’altre, nosaltres 
mateixos hem dit, bé hem de fer una proposta, concretem una proposta, però 
també som conscients que també pot ser una matèria viva i que en funció de 
l’evolució de la ciutat, home, no canviarem cada sis mesos, però en funció de 
l’evolució de la ciutat, doncs sí, probablement pot haver-hi un altre moment en el 
qual s’hagi de fer una modificació per dir, bé, doncs ara hem d’ampliar algun 
carrer més o treure algun carrer o modificar-ho d’alguna forma que respongui a 
la realitat que tenim. Jo crec que això hem de ser conscients que pot ser així. 

En qualsevol cas em semblen dues mesures molt importants i necessàries per 
compatibilitzar l’activitat comercial i també el descans dels veïns i l’activitat també 
recreativa a la ciutat. Per tant, satisfets de la proposta, agrair els recolzaments 
per part dels grups i el nostre vot és favorable.” 

 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, 
Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julián Carrasco González i Sra. Laura 
Benito Llenas, és a dir disset vots. Vota en contra la regidora Sra. Anna Coll 
Zabala, és a dir un vot. S’hi absté el regidor Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, és 
a dir un vot. El regidor Sr. Albert Comellas Novillo no vota aquest punt. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL BARRI DE CAN CLOTA SUD. 
 
La senyora Díaz diu: 

“Passem al punt següent, el punt número 4, el dictamen que proposa l’aprovació 
provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del barri 
de Can Clota sud. 

Si recorden, el 23 de gener de 2019, el ple d’aquest ajuntament va acordar 
assumir com a pròpia la proposta de modificació puntual del Pla general 
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metropolità a l’àmbit sud del barri de Can Clota, al nostre municipi, i aprovar 
inicialment el document, amb unes condicions que havien de ser incorporades al 
document subjecte a aprovació provisional. Tenint ara en compte que ha estat 
aportat un document que ha incorporat les observacions, i que no s’ha presentat 
cap escrit d’al·legacions durant el període d’informació pública, se sotmet al Ple 
la proposta per a la seva aprovació provisional, i si és aprovada, la posterior 
tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità, per al seu 
informe previ a l’aprovació definitiva del conseller de Territori i Sostenibilitat. 
Senyor Comellas...” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
PRIMER.- Vist el document de Modificació puntual del Pla General Metropolità a 
l’àmbit sud del barri de Can Clota, al municipi d’Esplugues de Llobregat, 
presentat el 3 d’abril de 2019, (REG núm. 2019-7882-E), pels tècnics redactors 
del document, en representació de la propietat, per a la seva aprovació 
provisional. 
 
SEGON.- Vist que els Serveis tècnics municipals del Servei d’Urbanisme han 
emès un informe tècnic favorable, que parcialment transcrit, estableix el següent: 
 
“(...) Aquest document es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues en data 23 de gener de 2019, amb una sèrie de condicions que es 
recullen a continuació, derivades de l’informe de data 15 de gener de 2018 sobre 
l’Estudi de Mobilitat Generada emès per part de la Coordinadora Tècnica de 
l’Espai Públic i Mobilitat i el Director de Manteniment i Espai Públic: 
 
- Totes les propostes, les proposades en l’EAMG i les completades en el propi 
informe, s’han de veure reflectides 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.  
 
- Al pressupost dels projectes executius s’han d’incorporar i especificar els costos 
de les obres i altres qüestions que es deriven de l’execució de totes les mesures 
derivades de l’EAMG.  
 
- El promotor haurà de demostrar que compleix amb tots els condicionants 
indicats en l’apartat 3 del present informe, mitjançant la previsió de les 
corresponents obres dins dels projectes executius i, al mateix temps, haurà de 
complir amb els condicionats i recomanacions que indiqui l’informe de l’ATM, a 
qui també haurà de donar compte del compliment.  
 
- S’ha de sol·licitar informe a l’Autoritat del Transport Metropolità al respecte de 
l’estudi de mobilitat generada i incorporar les seves conclusions i recomanacions 
a la tramitació de l’expedient. 
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També és important assenyalar que, en data 18 de febrer de 2019, l’Autoritat del 
Transport Metropolità ha emès un informe favorable en relació amb el document 
aprovat inicialment, afegint una sèrie de condicions i recomanacions al mateix, 
que es recullen a continuació: 
 
- Analitzar la incidència de la mobilitat generada sobre el conjunt de les xarxes i 
contrastar-la amb els nivells de servei actuals i futurs. 
 
- Pel que fa a les dotacions mínimes de l’estructura per a la recàrrega de vehicles 
elèctrics en edificis o aparcaments de nova construcció, donar compliment al 
Real Decret 1053/2014. 
 
- Implementar senyalització informativa dels itineraris a peu i en bicicleta des de 
i cap a l’àmbit de la MPGM i la resta de pols d’atracció de l’entorn, per millorar 
les condicions dels itineraris de bicicletes. 
 
El document presentat té, bàsicament, per objecte, la reordenació de les 
parcel·les industrials situades al sud del barri de Can Clota on s’ubiquen els 
laboratoris CETIR i l’antiga indústria farmacèutica Bristol-Myers Squibb amb 
l’objectiu de mantenir part de l’edificació existent i transformar una part assignant 
usos residencials més coherents amb l’entorn construït de la ciutat. 
 
En resposta dels informes rebuts, el document que ara s’informa presenta un 
seguit de modificacions per a poder procedir a la seva aprovació provisional. 
Aquestes modificacions, en resum, són les següents: 
 
- S’afegeix a la normativa, a l’article 11, la obligació que el Projecte d’urbanització 
haurà d’acomplir amb les obres determinades per l’Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada, així com amb les propostes corresponents als informes 
rebuts. 
 
- S’afegeix un nou article, el núm. 12, en referència als projectes d’edificació, on 
s’indica que acompliran amb les reserves d’aparcament mínimes establertes per 
la normativa municipal, així com amb les dotacions mínimes de l’estructura per 
a la recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de nova 
construcció. 
 
- S’afegeix al capítol d’avaluació econòmica global l’estimació de despeses 
generades per la inclusió de les mesures prescrites en els informes esmentats. 
 
A continuació, tot i que el document presentat té les mateixes característiques i 
paràmetres que l’aprovat inicialment, es fa un resum de les seves principals 
característiques: 
 
Àmbit d’Actuació. Planejament vigent  
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El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
Subàmbit CREACIONES BRATMA 90, SL (antiga fàbrica Bristol-Myers Squibb, 
actualment construïda i sense ús): 
 
Zona Industrial, clau 22a:                        7.031 m2 
Total Subàmbit:                                      7.031 m2 
 
Subàmbit “CETIR” – BRATMA I, COMUNIDAD DE BIENES CREACIONES 
(CETIR – FABRICA ROCADOR), actualment construïda i dedicada, bàsicament, 
a usos industrials – laboratoris mèdics): 
 
Zona Industrial, clau 22a:                           5.735 m2 
Sistema d’Espais Lliures, clau 6c):           1.536 m2 
Sistema viari, clau 5:                                  1.315 m2 
Total Subàmbit:                                            8.586 m2 
 
 
Globalment, la superfícies totals de l’àmbit de Modificació Puntual del PGM són, 
per tant, les següents: 
 
Zona Industrial, clau 22a:                              12.766 m2 
Sistema d’Espais Lliures, clau 6c):               1.536 m2 
Sistema viari, clau 5:                                     1.315 m2 
 
Total Àmbit:                                                    15.617 m2 
 
Propietat: Pel que fa a la propietat del sector, el document que ara s’informa 
conté un quadre amb l’estructura de la propietat a data de redacció del document 
i també en els darrers 5 anys, tal com estableix l’article 99.1 del Decret 1/2010 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
Actualment hi ha 3 finques privades (de diferents propietaris) i dues finques de 
propietat pública. 
 
Objecte del document. Descripció de la proposta. 
 
El document presentat té, bàsicament, per objecte, la reordenació de les 
parcel·les industrials situades al sud del barri de Can Clota on s’ubiquen els 
laboratoris CETIR i l’antiga indústria farmacèutica Bristol-Myers Squibb amb 
l’objectiu de mantenir part de l’edificació existent i transformar una part assignant 
usos residencials més coherents amb l’entorn construït de la ciutat. 
 
La proposta manté l’ús industrial de l’actual fàbrica Rocador i el seu entorn. 
Aquest edifici, obra de l’arquitecte Clement Maynés, es troba inclòs en el Catàleg 
d’Edificacions Històric-Artístiques i Conjunts Paisatgístics, aprovat definitivament  
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el 29 de juliol de 1985 i, actualment, en ell,  se situen els laboratoris del GRUP 
MEDIC CETIR.  
 
La present Modificació Puntual del PGM proposa transformar la resta de terrenys 
de caràcter industrial no utilitzats pels laboratoris en Zona subjecta a Ordenació 
Volumètrica, clau 18, així com també situar una peça amb aquesta qualificació a 
l’extrem sud de l’àmbit, a la cantonada del carrer del Pas del Sucre amb el de 
Josep Anselm Clavé. 
 
La concentració de l’edificació en els punts assenyalats permet la creació d’un 
nou espai lliure al nord de l’àmbit, entre la fàbrica Rocador i l’edifici de 
l’Associació Cultural Andalusa d’Esplugues (ja fora de l’àmbit de la Modificació). 
A més, aquest nou espai lliure es completa amb una zona també qualificada de 
Sistema d’espais Lliures, cap el sud, seguint la traça del Torrent d’en Farré que 
permet connectar aquesta zona amb el Parc dels Torrents cap el nord i, en un 
futur, vers el Parc de Can Buixeres, cap el sud. 
 
La Modificació de PGM preveu també una ampliació del carrer de l’Oriol, passant 
d’una amplada actual de 9 m. a una amplada futura de 18 m., la qual cosa 
permetrà també una millor connexió d’aquest zona amb el Parc de la Solidaritat, 
a l’Est de l’àmbit de la Modificació. 
 
El sostre destinat a habitatge lliure es distribueix en tres unitats d’edificació:  
 
- Dues unitats més grans que es proposen com a “final” del barri de Can Clota, 
amb alçades i tipologies similars a la resta del barri, però en ordenació oberta, 
per facilitar la transició entre les illes tancades del nord de l’àmbit i l’equipament 
(Escola Prat de la Riba) situat al sud del mateix.    
 
- Una unitat més petita, amb tipologia de “torre” situada a l’extrem sud de l’àmbit 
i que te la voluntat de resultar un element singular en un punt notable de la ciutat 
(confluència del carrer Josep Anselm Clavé i del Pas del Sucre. 
 
El sostre destinat a habitatge de protecció es situa en una única unitat, a l’est de 
l’àmbit de la Modificació, a la cantonada dels carrers d’Oriol i de la Lleialtat, de 
forma conjunta amb la reserva de sols per Sistema d’Equipament, de manera 
que es pugui executar de forma conjunta per part de l’Administració, si així convé. 
 
És important assenyalar que la peça destinat a Equipament permet 
complementar el CEIP existent (Escola Prat de la Riba) o be configurar-se com 
una instal·lació independent, reforçant la connexió entre el carrer Josep Anselm 
Clavé i  el Parc de la Solidaritat. 
 
Des del punt de vista de l’interès públic, la Modificació es justifica sobradament, 
ja que resulta una adaptació del planejament a la realitat del desenvolupament 
de la ciutat d’Esplugues i d’acord amb la filosofia del PGM, permetent completar 
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la trama urbana del secor sud del barri de Can Clota i, a més, obtenir importants 
sistemes, tant de Zona Verda com d’Equipaments, pel conjunt de la ciutat.  
 
La Modificació Puntual del PGM permet, a més, donar solució a un solar de 
caràcter industrial que ha estat molts anys sense ús, amb els problemes que això 
comporta, ampliar el carrer de l’Oriol i millorar, per tant, la connexió est-oest del 
barri i també mantenir en ús l’edifici utilitzat pel GRUP MEDIC CETIR i assegurar 
la seva continuïtat, fent-lo compatible amb el desenvolupament de l’entorn. La 
Modificació que ara es tramita reconeix aquesta situació, mantenint la 
qualificació de Zona Industrial, clau 22a, però restringint els usos al de laboratori 
mèdic, adient a l’entorn. 
 
Pel que fa a les grans xifres, el document que ara es presenta proposa mantenir 
el coeficient d’edificabilitat de 2m2st/m2sòl en aquelles porcions de terrenys 
qualificades de Zona Industrial i aplicar un coeficient de 1’2 m2st/m2sòl en 
aquelles porcions de terreny qualificades de Zona subjecte a Ordenació 
Volumètrica, clau 18. 
 
En concret, el document presentat proposa els següents sostres: 
 
Subàmbit CREACIONES BRATMA 90, SL (antiga fàbrica Bristol-Myers Squibb, 
actualment sense ús): 
 
Zona Industrial, clau 22a (es transforma completa):  
7.031 m2. X 1’2 m2st/m2sòl = 8.437 m2.  
 
Subàmbit CETIR (actualment usos industrials – laboratoris mèdics): 
 
Zona Industrial, clau 22a (porció que es manté):  2.800 m2 (índex  2m2st/m2 sòl 
es manté). 
Zona Industrial, clau 22a (es transforma completa): 2.935 m2 X 1’2 m2st/m2 sòl 
= 3.522’00 m2.  
Sistema d’Espais Lliures, clau 6c) (part privada): 496 m2 X 1’2 m2st/m2 sòl 
=595’40 m2 
Sistema viari, clau 5 part privada): 663 m2 x 1’2 m2st/m2sòl = 795’60 m2 
Total Sostre Residencial Subàmbit: 4.913’00 m2 
 
Resum d’edificabilitats proposades: 
 
Subàmbit CREACIONES BRATMA 90 SL:    8.437’00  m2 
Subàmbit CETIR:                                             4.913’00  m2 
Total Àmbit:                                                     13.350’00  m2 
 
S’obtenen, per altra banda,  les següents superfícies de Sistemes: 
 
Sistema d’Espais Lliures, clau 6b/6c):             3.613’0  m2 
Sistema d’Equipaments públics, clau 7a):        1.001’0 m2 
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Sistema viari, clau 5:                                          2.051’0 m2 
 
Total Sistemes Àmbit:                                         6.665’0  m2 
 
 
Com ja s’ha explicat anteriorment, el document de Modificació Puntual proposa 
tres unitats d’edificació d’habitatge lliure (1 d’Habitatge de Protecció), que es 
defineixen en el plànol normatiu 10. 
 
El sostre assignat a cadascuna de les Unitats és el següent: 
 
UE-1 (pública):  2.670 m2 (HPO) 
UE-2 (privada):  3.439 m2 (lliure) + 491 m2 (HPC) 
UE-3 (privada):  5.906 m2 (lliure) + 844 m2 (HPC) 
 
TOTAL: 2.670 m2 (HPO) + 1.335 m2 (HPC) + 9.345 m2 (lliure) = 13.350 m2. 
 
Condicions general de les edificacions a construir: 
 
- Cadascuna de les unitats d’edificació definides es desenvoluparan amb un 
projecte d’edificació únic. 
 
- Cadascuna de les unitats d’edificació definides tindrà, com a màxim, un accés 
rodat a l’aparcament i constituirà una única parcel·la. 
 
- Els paràmetres es determinen en els plànols normatius 10 i 11 del Document. 
L’alçada reguladora per a la UE-2 és de PB + 7 màxim. L’alçada reguladora per 
a la UE-3 és de PB+5 màxim. En el cas de la unitat UE-Rocador (industrial) 
l’alçada màxima es fixa en PB+3, permetent la seva ampliació amb materials 
lleugers per a reduir l’impacte sobre l’edifici existent. 
 
- Les cobertes de les edificacions seran planes i només s’admetrà per damunt 
de l’alçada reguladora els elements descrits en l’article 239 de les NN.UU. del 
PGM. 
 
- El sòl privat que no estigui ocupat per edificació, es podrà fer servir com a jardí 
comunitari o privat.  
 
Justificació del compliment dels estàndards: 
 
Des d’un punt de vista de reserva de sistemes, la proposta presentada acompleix 
amb el determina el Decret  1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, ja que reserva un mínim de 22’5 m2 de sistemes d’espais 
lliures i equipaments (dels quals 15 m2. han de ser espais lliures) per cada 100 
m2. de sostre d’habitatge. 
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Donat que l’edificabilitat total proposada és de 13.350 m2, la reserva d’espais 
lliures i equipament ha de ser com a mínim de 13.350 x 22’5 m2/100m2 = 3.004 
m2 (dels quals 2.003 han de ser espais lliures). 
 
Aquestes reserves, sumades a les ja qualificades de sistemes pel planejament 
vigent, donen el següent resultat: 
 
Sistema Espais Lliures: 2.003 m2 + 1.608 m2 (planejament vigent) = 3.611 m2 
Sistema d’Equipaments: 1.001 m2 =  1.001 m2 
 
El Document presentat de Modificació Puntual de PGM determina una superfície 
de Espais Lliures de 3.613 m2, de manera que acompleix, amb un petit escreix, 
les determinacions de la Llei d’Urbanisme. Igualment, pel conjunt de superfícies 
de Sistema d’Espais Lliures i Equipaments, determina una superfície global de 
4.614m2, de manera que acompleix, també amb un petit escreix, les 
determinacions de la Llei d’Urbanisme 
 
Informe Mediambiental.  
 
La present Modificació de PGM no està sotmesa a avaluació ambiental, ja que 
no concorren cap de les circumstàncies previstes a l’article 7 de la Llei 6/2009 de 
28 d’abril d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes. Les modificacions 
proposades no plantegen canvis substancials de les estratègies ni les directrius 
dels plans i programes que puguin afectar el medi ambient, ni constitueixen una 
modificació en la classificació del sòl. Tots els sòls afectats per la Modificació 
Puntual del PGM tenen caràcter urbà i no tenen valors ambientals significatius. 
 
A més, l’impacte possible sobre el medi ambient tindrà caràcter positiu, ja que la 
transformació significarà un augment notable dels espais lliures disponibles i la 
millor connexió entre els espais naturals del Parc dels Torrents i del Parc de la 
Solidaritat. 
 
Estudi d’Avaluació de la Mobilitat  Generada 
 
El document presentat conté un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, 
d’acord amb el decret 344/2006 de 19 de setembre, de Regulació dels Estudis 
d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 
 
La conclusió de l’esmentat Estudi és que la transformació proposada, donat 
l’abast reduït de l’àmbit i el tipus de transformació, tindrà una incidència molt 
minsa en la xarxa de transport general i tendirà cap a la reducció del nombre de 
viatges realitzats respecte el planejament vigent (que preveu, en el seu conjunt, 
edificabilitats més altes). La bona connectivitat viària i de transport públic en el 
sector podrà absorbir la nova demanda prevista que, a més, serà més adequada 
amb la xarxa existent, donat el nou seu caràcter residencial. Pel que fa a les 
connexions per a vianants i ciclistes, la transformació proposada i la creació de 
nous espais lliures millorarà aquestes connexions. 
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En data 15 de gener de 2018 es va emetre informe sobre l’Estudi de Mobilitat 
Generada per part de la Coordinadora Tècnica de l’Espai Públic i Mobilitat i el 
Director de Manteniment i Espai Públic. L’esmentat informe és favorable, amb 
condicions (s’han explicat anteriorment). 
 
Tanmateix,  en data 18 de febrer de 2019, l’Autoritat del Transport Metropolità ha 
emes un informe favorable en relació al document aprovat inicialment, afegint 
una sèrie de condicions i recomanacions al mateix, que es recullen a continuació: 
 
- Analitzar la incidència de la mobilitat generada sobre el conjunt de les xarxes i 
contrastar-la amb els nivells de servei actuals i futurs. 
 
- Pel que fa a les dotacions mínimes de l’estructura per a la recàrrega de vehicles 
elèctrics en edificis o aparcaments de nova construcció, donar compliment al 
Real Decret 1053/2014. 
 
- Implementar senyalització informativa dels itineraris a peu i en bicicleta des de 
i cap a l’àmbit de la MPGM i la resta de pols d’atracció de l’entorn, per millorar 
les condicions dels itineraris de bicicletes. 
 
En resposta dels informes rebuts, el document que ara s’informa presenta un 
seguit de modificacions per a poder procedir a la seva aprovació provisional. 
Aquestes modificacions són les següents: 
 
- S’afegeix a la normativa, a l’article 11, la obligació que el Projecte d’urbanització 
haurà d’acomplir amb les obres determinades per l’Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada, així com amb les propostes corresponents als informes 
rebuts. 
 
- S’afegeix un nou article, el núm. 12, en referència als projectes d’edificació, on 
s’indica que acompliran amb les reserves d’aparcament mínimes establertes per 
la normativa municipal, així com amb les dotacions mínimes de l’estructura per 
a la recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de nova 
construcció. 
 
- S’afegeix al capítol d’avaluació econòmica global l’estimació de despeses 
generades per la inclusió de les mesures prescrites en els informes esmentats. 
  
Memòria Social 
 
Com ja s’ha explicat anteriorment, i, d’acord amb l’article 57.3 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, el document preveu reservar un 30 % del sostre per a 
habitatges amb diferents règims de protecció.  
En concret, es preveu el següent: 
 
HPC (10%):  1.335 m2 (17 habitatges) 
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HPO (20 %):             2.670 m2 (33 habitatges) 
Hab. Lliures (70%):   9.345 m2 (116 habitatges) 
Total àmbit:              13.350 m2 (166 habitatges) 
 
Gestió. Avaluació Econòmica. 
 
El document defineix un únic polígon d’actuació per garantir els compromisos de 
cessió i urbanització. El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica. 
 
Caldrà redactar, per tant,  un Projecte de Reparcel·lació que defineixi la cessió 
dels espais públics destinats a sistemes (vials, equipaments, espais lliures). 
 
D’acord amb la Llei d’Urbanisme, els propietaris del sòl resten obligats a cedir a 
l’Administració actuant un 10 % de l’increment de l’aprofitament urbanístic previst 
en la transformació proposada. 
 
El document estableix un termini de 5 anys pel desenvolupament del sector.  
El document determina unes despeses d’urbanització totals aproximades d’uns 
2.128.786€. 
 
Valoració de la proposta 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació provisional procedeix informar favorablement la Modificació 
Puntual del PGM a l’Àmbit Sud del Barri de Can Clota, 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 i, a més, s’han 
recollit la totalitat de condicions establertes en l’acord d’aprovació inicial. 
 
Donat que el document incorpora en la seva normativa la possibilitat d’ampliar 
(en alçada) l’edifici catalogat de caràcter industrial anomenat “Rocador”, s’ha 
demanat  pel que fa a aquest extrem, informe del Departament de Cultura de la 
Generalitat, sense que, a data actual, s’hagi rebut el mateix. 
 
Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació.” 
 
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 3 d’abril de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019-7882-E), el senyor 
Abel Porcar, en representació de l’equip Batlle i Roig, Arquitectes, i de la 
propietat de la finca del carrer Josep Anselm Clavé, núm.100-102, d’Esplugues 
de Llobregat, presenta el document de Modificació puntual del Pla general 
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metropolità en l’Àmbit Sud del Barri de Can Clota, redactat per l’equip Batlle i 
Roig, Arquitectes, per tal que s’aprovi provisionalment. 
En relació amb aquest document, cal assenyalar el següent: 
 
ANTECEDENTS 
 
El 23 de gener de 2019, el Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va 
acordar assumir com a pròpia la proposta de Modificació puntual del Pla general 
metropolità a l’àmbit sud del barri de can Clota, al municipi d’Esplugues de 
Llobregat, presentada per la propietat de la finca del carrer Josep Anselm Clavé, 
núm. 100-102, d’Esplugues de Llobregat, i CREACIONES BRATMA 90, SL, a 
l’empara de l’article 101.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovar 
inicialment el document, amb les condicions indicades pels serveis tècnics 
municipals sobre aspectes de mobilitat, transcrites a la part expositiva d'aquell 
acord, que havien de ser incorporades al document subjecte a aprovació 
provisional; obrir un període d'informació pública d'un mes, i sol·licitar informe al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i a l'ATM. 
 
El 12 de febrer de 2019, es va publicar al diari El Periódico l'edicte corresponent 
a l'aprovació inicial del document i l'obertura del termini d'exposició pública.  
 
El 18 de febrer de 2019, l'edicte corresponent a l'aprovació inicial del document 
de referència va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
L'11 de març de 2019, l'ATM ha tramès un informe favorable, amb condicions, 
que s’hauran de tenir en compte en la redacció del corresponent projecte 
constructius o en les mesures de gestió que correspongui:  
 
"- Cal analitzar la incidència de la mobilitat generada sobre el conjunt de les 
xarxes i contrastar-la amb els nivells de servei actuals i futurs.  
- Cal complir amb els requeriments del Decret 1053/2014, de 12 de desembre, 
regula les dotacions mínimes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en els 
edificis o establiments de nova construcció i en vies públiques. Així mateix, 
s’estableixen unes recomanacions relatives al seu desenvolupament, que 
s’hauran de tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes 
constructius o en les mesures de gestió que correspongui.  
 
D’acord amb el que prescriu l’article 18.4 de la llei, si els projectes no segueixen 
les determinacions de l’estudi, ho han de justificar." 
 
El Secretari de l'Ajuntament ha expedit un certificat que acredita que, durant el 
període d'informació pública, no s'han presentat al·legacions. 
 
L’informe del Departament de Cultura no ha estat emès. 
El 3 d’abril de 2019, (Registre general d'entrada núm. 2019-7882-E), els 
promotors han presentat un nou document per a la seva aprovació provisional. 
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El 4 d’abril de 2019, els Serveis tècnics municipals han emès un informe 
favorable sobre el document aportat, atès que ha incorporat les condicions 
indicades en l’acord d’aprovació inicial, i les determinacions de l’ATM. 
 
El 9 d’abril de 2019, ha estat tramès, via EACAT, informa favorable dels Serveis 
Territorials del Cultura a Barcelona, del Departament de Cultura, de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Vist el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, en seva redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, i la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; 
 
Vist el Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge, el qual, per bé que va entrar en vigor el 8 de març de 2019, d’acord 
amb la disposició transitòria Segona d’aquest Decret, els instruments urbanístics 
aprovats inicialment amb anterioritat, com és el cas que ens ocupa, es continuen 
tramitant i s’aproven definitivament de conformitat amb els règims jurídics 
d’habitatge i urbanístic anteriors, si bé la qualificació dels habitatges amb 
protecció oficial se subjecta al nou règim que estableix aquest Decret Llei. 
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
  
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que la iniciativa privada no 
té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, l’ajuntament 
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments 
de planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació 
que han de contenir. D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans 
urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació.  
 
En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions 
de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 
tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.  
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En aquest cas, el document de MPGM de referència no està subjecte a avaluació 
ambiental, en tant en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només terrenys 
classificats com a sòl urbà. 
 
Tampoc és preceptiu en aquest cas que la Modificació contingui un estudi de 
mobilitat generada. 
 
Finalment, afegir que el document no està subjecte al deure de cessió 
d’aprofitament previst a l’article 43 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en tant en quant 
no concorre cap dels supòsits que aquest precepte esmenta. 
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que 
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
En aquest cas, cal tenir present que la Modificació puntual del Pla general 
Metropolità és una modificació de planejament plurimunicipal. Per tant, en 
aplicació de l’article 96.a) de la Llei, en el cas de modificacions de plans 
urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi limitada a 
un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació 
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 
 
En aquest sentit, correspon adoptar els acords d’aprovació inicial i aprovació 
provisional a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
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. 
 
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 
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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 Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 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 i compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon al 
conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques l'aprovació 
definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, en determinats 
supòsits, entre els quals si algun dels municipis que hi siguin compresos té més 
de 100.000 habitants, com és el cas del Pla general metropolità, previ informe de 
la comissió territorial d'urbanisme corresponent, que l'ha d'emetre en el termini 
de dos mesos. En aquets cas, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit 
Metropolità. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, vist que el document ha incorporat les observacions indicades 
a l'acord d'aprovació inicial, i que no s'ha presentat cap escrit d'al·legacions 
durant el període d'informació pública, només resta concloure que s’informa 
favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la seva 
aprovació provisional.” 
 
Vista la normativa aplicable, el document d’anàlisi, i els informes indicats, es 
proposa al Ple l’adopció del següent, 
 
ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’àmbit sud del barri de can Clota, al municipi d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
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 l'emissió de l'informe previ a la seva aprovació definitiva pel 
conseller de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
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El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. No la votaré, tot i estar-hi d’acord.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien no ha habido alegaciones, por lo tanto, tanto se mantiene el 30 por ciento 
de suelo urbanizable para vivienda de protección oficial y nosotros, desde 
Canviem Esplugues, mantenemos nuestro voto positivo.” 

La senyora Coll diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, el Partit Demòcrata vam votar que sí a l’aprovació inicial i vàrem manifestar 
en el seu moment totes les manifestacions al respecte, les motivacions al 
respecte, avui observem que no hi ha cap al·legació, restem pendents, com ha 
dit l’alcaldessa, que el conseller de Territori del Govern de la Generalitat l’aprovi 
definitivament, previ passi per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àrea. Per 
tant, ho veiem positivament i el Partit Demòcrata hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa també mantindrem el nostre vot en contra, ja que no es van 
recollir les propostes que vam fer sobre el règim especial en les «vivendes» de 
lloguer.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular en coherència amb el que vàrem votar en l’aprovació inicial, el 
nostre vot és un sí.” 

El senyor Torras diu: 

“Esquerra Republicana també mantenim el vot de l’aprovació inicial i també 
votem favorablement.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal Ciutadans d’Esplugues vota abstenció.” 

El senyor Sanz diu: 
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“El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 
 
 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, 
Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julián Carrasco González i 
Sra. Laura Benito Llenas, és a dir quinze vots. Voten en contra les regidores Sra. 
Elisabet Millà Salinas i Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, és a dir dos vots. S’hi 
abstenen el regidor Sr. Julio Manuel Roldán Moreno i la regidora Sra. Anna Coll 
Zabala, és a dir dos vots. El regidor Sr. Albert Comellas Novillo no vota aquest 
punt. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA MUNICIPAL PER A LA 
GESTIÓ DE LES ZONES DE BAIXES EMISSIONS A L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA. 
 
La senyora Díaz diu: 

“El punt cinquè és el dictamen que proposa l’aprovació del conveni de delegació 
de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Des de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea de Mobilitat i 
Transport, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha tramès la proposta de 
conveni de delegació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de la 
competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. L’abast d’aquesta delegació se circumscriu 
exclusivament en el suport al control i/o depuració dels vehicles que circulin per 
una Zona de Baixes Emissions i en l’intercanvi d’informació per fer-lo efectiu. No 
abasta la potestat sancionadora, ni genera cap compromís econòmic per a 
l’ajuntament. 

Es proposa doncs ara mateix al ple, al plenari, la seva aprovació, així com 
l’aprovació de la delegació de la competència esmentada. Senyor Comellas...” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
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PRIMER.- Vist el text del Conveni de delegació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes 
emissions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tramès per la Direcció de Serveis 
de Mobilitat Sostenible de l’Àrea de Mobilitat i Transport, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
 
SEGON.- Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del 
Servei de Manteniment i Espai Públic, que estableix el següent: 
 
“INFORME:  
 
En data 31 de gener de 2017, el Consell Metropolità va aprovar un Marc 
d’Actuació per a l’establiment de Zones de Baixes Emissions a diversos nivells 
(a escala urbana mitjançant les anomenades ZUAP, a l’àmbit de rondes i a tot 
l’entorn metropolità) i altres mesures de mobilitat per a la millora de la qualitat de 
l’aire als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, que desenvolupa la 
mesura 3.1. ZONES DE BAIXES EMISSIONS del Programa Metropolita de 
Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica.  
 
La mesura 3.1. ZONES DE BAIXES EMISSIONS es defineix com una zona on 
progressivament s’anirà restringint el trànsit dels vehicles més contaminants amb 
l’objectiu de reduir la població exposada als efectes dels gasos contaminants 
produïts en gran mesura per la circulació de vehicles a l’àmbit metropolità de 
Barcelona. Amb aquesta mesura es pretenia donar cobertura a les restriccions 
de circulació en l’entorn de rondes en cas d’episodi de contaminació. Així mateix, 
ha estat possible avançar cap a la preparació de la Zona de Baixes Emissions 
permanent a partir de l’1 de gener de 2020, atès que a partir d’aquesta data es 
preveu que la dita Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les Rondes de 
Barcelona sigui permanent, de dilluns a divendres de 7h-20h. I en conseqüència, 
els turismes i les furgonetes (amb exempcions) que no disposen d’etiqueta 
ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B) no podran circular en aquesta Zona de 
Baixes Emissions.  
 
En data 26 de febrer de 2019, el Consell Metropolità va aprovar, inicialment, el 
Reglament del Registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles 
autoritzats a les Zones de Baixes Emissions per a la creació i funcionament del 
Registre Metropolità de vehicles autoritzats a circular en les Zones de Baixes 
Emissions, així com per a la determinació de les condicions per a ser-ne inscrit i 
del seu model de gestió. L’àmbit d’actuació del reglament es circumscriu al 
registre de vehicles exempts i dels vehicles estrangers autoritzats a les Zones de 
Baixes Emissions.  
 
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. 
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En la proposta de l’AMB es proposa la delegació de competències pel suport i/o 
depuració dels vehicles que circulin per la ZBE i en l’intercanvi d’informació amb 
el desplegament i gestió del Registre Metropolità de vehicles autoritzats a circular 
en les ZBE i la Plataforma tecnològica de control de la ZBE. I recalca que no 
s’inclou la potestat sancionadora en aquesta delegació.  
 
La dotació econòmica serà necessària i es determinarà en addenda a aquest 
conveni.  
 
Tenint en compte que la delegació de competències que es proposa implantar 
és convergent amb les polítiques de l’ajuntament d’Esplugues de millora de 
qualitat de l’aire i de la mobilitat sostenible, es proposa que sigui aprovat i signat 
per tal de començar amb la seva implantació.” 
 
TERCER.- Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit 
de Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“Des de la Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible de l’Àrea de Mobilitat i 
Transport, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha tramès la proposta de 
Conveni de delegació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de la 
competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de l’Àrea de Mobilitat i Transport, 
en virtut de l’article 14.B.f de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona, li correspon la competència relativa a la promoció del transport 
sostenible.  
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda la coordinació i gestió, per 
delegació dels ajuntaments, dels serveis complementaris de la mobilitat que 
comporten un ús especial o privatiu de la via pública, d’acord amb l’article 14 B) 
apartat e, de la Llei 31/2010, del 3 d’agost.  
 
L’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat té atribuïda, per la seva banda, la 
competència sobre la restricció de la circulació a determinats vehicles en vies 
urbanes per motius mediambientals, segons l’article 7 g) del Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.  
 
L'objecte del Conveni és determinar el règim jurídic i el finançament de la 
delegació de la competència de la gestió del trànsit, recollida als apartats a) i g) 
de l’esmentat article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de l’Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, si bé no 
es preveu cap aportació econòmica de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
D’aquesta manera, la signatura d’aquest conveni no genera cap compromís 
econòmic per a l’Ajuntament. 
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L’abast de la delegació es circumscriu exclusivament en el suport al control i/o 
depuració dels vehicles que circulin per una Zona de Baixes Emissions i en 
l’intercanvi d’informació per fer-lo efectiu. Aquest suport permetrà facilitar el 
compliment de les restriccions normativament contemplades a les ordenances 
del municipi. Per fer-lo efectiu, l’AMB desplegarà i gestionarà el Registre 
Metropolità de vehicles autoritzats a circular en les Zones de Baixes Emissions i 
la Plataforma tecnològica de control de la Zona de Baixes Emissions. 
 
Aquesta delegació, però, no inclou la potestat sancionadora. 
 
La duració del conveni s’estableix en un màxim de 5 anys, en virtut del previst a 
l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
Els Serveis tècnics municipals del Servei de Manteniment i Espai Públic han 
emès un informe tècnic favorable a l’aprovació d’aquest Conveni de 
col·laboració. 
 
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. 
 
La delegació de competències es troba recollida als articles 6 i següents de la 
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i als articles 8 i 9 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. En aquest sentit, l’article 48.7 de 
l’esmentada Llei recull que quan el conveni tingui per objecte la delegació de 
competències en una entitat local, ha de complir el que disposa la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
L’article 27 de la Llei mencionada preveu la delegació de competències en un 
municipi. 
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En virtut de l’article 40.3 de la Llei 40/2015, les delegacions de competències i la 
seva revocació s’hauran de publicar al butlletí oficial o diari que correspongui, 
segons l’Administració a la qual pertanyi l’òrgan delegant, i l’àmbit territorial de 
competència d’aquest. 
 
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. 
 
D’acord amb l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, el municipi exercirà en tot cas, com a competència pròpia, 
la relativa al trànsit; l’estacionament de vehicles i la mobilitat.  
 
L’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat té atribuïda la competència sobre la 
restricció de la circulació a determinats vehicles en vies urbanes per motius 
mediambientals, segons l’article 7.g) del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. Així mateix, l’apartat a) de l’esmentat article 
estableix que els ajuntaments tenen competències en la regulació, ordenació, 
gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit a les vies 
urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es 
cometin a les vies esmentades i la sanció d’aquelles quan no estigui atribuïda 
expressament a una altra administració. 
 
En virtut de l’article 13 de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona, relatiu a les competències metropolitanes, l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona exerceix les competències que li atribueix aquesta llei, les que li poden 
atribuir altres lleis i, amb l'acceptació prèvia, les que li deleguen els municipis i 
altres administracions. 
L’òrgan competent és el Ple de la Corporació, en virtut de l’article 22 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Sense perjudici que, d’acord amb l’article 21.1.b), és competència de l’alcaldessa 
la representació de l’Ajuntament. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’exposat, i una vegada vist l'informe tècnic favorable, només resta 
concloure que s’informa favorablement.” 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de delegació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes 
emissions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tramès per la Direcció de Serveis 
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de Mobilitat Sostenible de l’Àrea de Mobilitat i Transport, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, el text íntegre del qual s’annexa a aquest acord. 
 
SEGON.- APROVAR la DELEGACIÓ de la competència municipal per a la gestió 
de les zones de baixes emissions, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
en els termes previstos al Conveni aprovat en el punt precedent. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per a lla signatura del conveni indicat, i tota aquella documentació necessària per 
a l’executivitat d’aquest acord. 
 
QUART.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la província de Barcelona, 
en virtut de l’article 40.3 de la Llei 40/2015. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i als 
Ajuntaments de l’Hospitalet, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Igual que abans, tot i estar-hi totalment d’acord, no la 
votaré. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“Abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Creemos que la contaminación es un problema de todos, es un problema que 
se ha de resolver y todas las medidas que vayan encaminadas a este fin son 
positivas. Y, por lo tanto, nosotros, Canviem Esplugues, votaremos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP, tot i estar d’acord en la part ambiental, creiem que delegar 
competències sempre és perdre sobirania local i, per tant, ens abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata, veiem una bona iniciativa per part de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, interpreten com hem demanat sempre des de la 
creació del Pla de mobilitat horitzó 2020 que tenim vigent a Esplugues en aquests 
moments del qual en vaig ser partícip a l’època de regidor. Per tant, interpreten 
perfectament aquesta voluntat que nosaltres tenim al respecte en tant en quant 
tenim un efecte (no s’escolta la gravació) dels vehicles que no són residents i 
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que passen a diari per la ciutat i els efectes contaminants que això suposa. Per 
tant, aquesta sensibilitat, a part d’aquesta mesura, ens agradaria que es 
transportés amb altres mesures, però d’entrada és un bon accent, és una bona 
iniciativa i crec que és un bon acord per al municipi d’Esplugues. Acceptem 
aquest conveni i el compromís econòmic de no representar cap cost. I és per tot 
això, doncs, que el Partit Demòcrata hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“Des del Partit Popular votarem a favor a l’aprovació de la delegació d’aquesta 
competència.” 

El senyor Torras diu: 

“Des d’Esquerra Republicana votarem que no, perquè no acabem d’estar 
d’acord, de fet, amb la mesura de fons, no perquè no vulguem que es redueixi la 
contaminació, òbviament, perquè sí que ho volem, que es redueixi la 
contaminació. Però entenem que hi ha moltes altres mesures a fer abans o que 
hi ha moltes altres possibilitats abans que aquesta, que és una mesura que, de 
fet, obliga a canviar el cotxe i que, per tant, penalitza aquelles persones que no 
poden canviar-se de cotxe pel seu poder adquisitiu i, per tant, penalitza els de 
sempre, els més pobres. I entenem que carregar el pes exclusivament sobre 
aquest supòsit, entenem que va en contra de la justícia social i, per tant, entenem 
que hi ha moltes altres mesures que es podrien fer per reduir la contaminació, 
d’exemples n’hi ha molts a totes les ciutats d’Europa, i per tant, entenem que 
aquesta no és la millor i per això votem que no.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grupo Municipal Ciudadanos de Esplugues vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, en aquest cas, Esplugues ja forma part o està ubicat dintre de la Zona de 
Baixes Emissions, ja vam aprovar en el seu dia conveni per adherir-nos i, com 
bé dèiem, es tracta d’una mesura que el que pretén és millorar la qualitat de l’aire 
que respirem i, per tant, és evident que –i amb això coincidim jo crec que tots i 
totes– hem de reduir el número de vehicles privats que circulen i, a més a més, 
hem de mirar que la contaminació d’aquests que hi circulin, doncs, sigui el més 
baixa possible. 

En aquest cas el que fem és una delegació de competència per crear un registre 
de vehicles exempts, diguem-ne, d’aquesta prohibició, que està pensat 
bàsicament per vehicles de seguretat, serveis municipals, serveis funeraris, 
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emergències i també perquè els vehicles estrangers que puguin circular es 
puguin adherir perquè tinguem en compte si són o no contaminants, ja que la 
Direcció General de Trànsit no disposa de les seves matrícules al ser estrangers, 
però, per tant, s’hi poden adherir si han de circular. Per tant, és un tema de la 
gestió d’aquest registre. I ho deia perquè amb relació al que deia la regidora de 
la CUP, no és que perdem sobirania, sinó que el que segurament té sentit és que 
aquest registre sigui únic per a tots els municipis que estem afectats dintre de les 
zones de baixes emissions, no tindria sentit que fos segregat perquè els vehicles 
es mouen evidentment dintre de l’Àrea Metropolitana d’un municipi a l’altre i el 
lògic seria això. 

Però bé, més enllà d’això, jo crec que la regulació en el fons, doncs, de la zona 
de baixes emissions, el parc mòbil que resulta afectat per aquesta normativa, 
doncs pràcticament és entre el 12 i el 14 per cent del parc mòbil total, per tant, 
no és ni molt menys àmplia, fins i tot en el col·lectiu dels taxistes, que són dels 
principals contaminants perquè els vehicles s’estan movent durant tot el dia per 
la zona metropolitana, no arriba al 3 per cent, perquè és veritat que és una flota 
que es va renovant sovint, en el cas dels taxistes i, per tant, tampoc tenen una 
gran afectació. 

És evident que hi han altres mesures que es poden adoptar, aquí podem coincidir 
amb el Grup d’Esquerra, però pensem que aquesta també ha de ser una d’elles 
i aquesta ha de ser possible perquè sempre hem d’intentar eliminar aquells 
vehicles més contaminants de la circulació. A més a més, hi han mesures 
alternatives, algunes d’elles que s’han adoptat, com la targeta verda per a 
aquelles persones que decideixin deixar d’utilitzar un vehicle d’aquests 
contaminants, doncs se’ls ofereix la targeta verda gratuïta pel transport públic a 
canvi d’aquesta actuació. O evidentment els moments que hi han episodis de 
contaminació, també està previst que s’augmenti la dotació de transport públic. 

Per tant, creiem que sí que poden haver-hi altres mesures, però que aquesta és 
una de les interessants, jo diria necessàries, perquè independentment que siguin 
més o menys vehicles, hem d’anar eliminant els menys contaminants. I, per tant, 
això és un pas més en el desenvolupament d’aquestes mesures que entraran en 
vigor definitivament a partir de l’1 de gener de 2020. Per tot plegat, nosaltres 
votem a favor.” 

 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno i Sr. Julián Carrasco González, és a dir quinze vots. Voten en contra el 
regidor Sr. Oriol Torras i Planas i la regidora Sra. Hermínia Villena i Collado, és 
a dir dos vots. S’hi abstenen les regidores Anna Coll Zabala i Sra. Laura Benito 
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Llenas, és a dir dos vots. El regidor Sr. Albert Comellas Novillo no vota aquest 
punt. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA, L’AJUNTAMENT  D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT I LA 
SOCIEDAD MUNICIPAL MIXTA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS 
DE ESPLUGUES, SA, PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PLATAFORMA 
METROPOLITANA D'APARCAMENT. 
 
La senyora Díaz diu: 

“El següent punt, que és el punt sisè, el dictamen que proposa l’aprovació del 
conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat i la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión 
de Servicios de Esplugues, SA, per a la implantació de la plataforma 
metropolitana d’aparcament. 

En aquest cas el nostre ajuntament, com saben perfectament, gestiona a través 
de la societat municipal Progeser l’ús de l’estacionament en zones regulades en 
superfície. En diverses ocasions la societat ha analitzat la necessitat, la 
conveniència de facilitar a les persones usuàries el pagament mitjançant 
aplicacions de mòbil, però aquesta opció va ser descartada per les dificultats 
tècniques, també econòmiques, tant per les inversions i els costos necessaris de 
manteniment, com per l’increment de cost que comportaven a les persones 
usuàries. Però evidentment tot això amb el temps ha evolucionat, la tecnologia 
també ho ha fet, i les formes de servir-nos d’aquesta tecnologia i aquesta 
situació, que no és exclusiva del nostre municipi, ha motivat que el Consell 
Metropolità de l’AMB el novembre de 2018 aprovés un conveni amb l’Ajuntament 
de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, SA, i AMB Informació i Serveis, 
SA, en virtut del qual l’Ajuntament de Barcelona posava a disposició de l’AMB la 
seva plataforma d’aparcament per tal de configurar una nova plataforma d’àmbit 
metropolità de la qual puguin fer ús els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Així mateix, el Consell Metropolità va facultar a la Junta de Govern 
de l’AMB a prendre les resolucions necessàries per al ple desenvolupament 
d’aquesta col·laboració. 

A partir de tot això, elaborada ja la nova plataforma, l’AMB ha redactat un conveni 
que té per objecte això, la col·laboració entre els ajuntaments, en aquest cas, 
l’Ajuntament d’Esplugues, la societat municipal mixta PROGESER i la mateixa 
AMB per regular l’accés i les condicions. Des del nostre Ajuntament i des de la 
societat municipal es valora positivament la proposta efectuada, perquè està molt 
alineada amb els objectius i necessitats del servei. I ara es proposa al ple aprovar 
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el conveni de col·laboració, que tindrà una vigència inicial de quatre anys i serà 
prorrogable en els termes legalment establerts. Senyor Comellas...” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona té atribuïda la coordinació i gestió, per 
delegació dels ajuntaments, dels serveis complementaris de la mobilitat que 
comporten un ús especial o privatiu de la via pública, d’acord amb l’article 14 B) 
apartat e, de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Així mateix, l’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure 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, actuacions 
que fan referència bàsicament a les infraestructures, els parcs, les platges, els 
espais naturals i els equipaments, entre d’altres. 
 
El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (en endavant, PMMU) de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona té la voluntat de desenvolupar i millorar l’eficiència 
de la mobilitat i així ho preveu el seu Programa d’Actuació Metropolità pel mandat 
2015 – 2019 (PMAB 201-2019) que recull a l’actuació PAM 1.1.2.: elaborar les 
Propostes del PMMU per abordar de manera unitària la gestió de la mobilitat a 
l’AMB, tenint en compte de forma integrada la mobilitat en els seus diferents 
aspectes: transport públic, vehicle privat, vianants, bicicletes, punts d’intercanvi, 
aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té atribuïda, per la seva banda, la 
competència en matèria d’ordenació del tràfic de vehicles i persones en les vies 
urbanes, segons l’article 25.2 apartat b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i la competència en matèria d'ordenació del trànsit 
de vehicles i de persones en les vies urbanes, en virtut de l’article 66.3 apartat 
b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat gestiona de forma indirecta el servei 
integral d’aparcaments, del que forma part la gestió de l’ús de l’estacionament 
en zones regulades en superfície, mitjançant la Sociedad Municipal Mixta de 
Promoción y Gestión de Servicios d’Esplugues de Llobregat, S.A. (en endavant 
PROGESER). 
 
L’AMB va aprovar al Consell Metropolità de data 27 de novembre de 2018 un 
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 
i AMB Informació i Serveis S.A., en virtut del qual l’Ajuntament de Barcelona posa 
a disposició de l’AMB, a través de B:SM, S.A., societat anònima de capital integra 



 
 pàg 39
   
 

de l’Ajuntament de Barcelona, la seva plataforma d’aparcament per tal de 
configurar una nova Plataforma d’àmbit metropolità de la que puguin fer ús els 
Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Així mateix, en la precitada 
data, el Consell Metropolità va facultar a la Junta de Govern de l’AMB a prendre 
les resolucions necessàries pel ple desenvolupament de la precitada 
col·laboració. 
 
L’ús de la precitada plataforma té per objecte aconseguir un millor exercici de les 
competències respectives de l’AMB i dels Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en matèria de mobilitat de vehicles, amb la finalitat de permetre 
millorar l’ordenació del trànsit i la utilització dels espais públics regulats per 
l’estacionament dels vehicles a tot el territori de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, facilitant les condicions d’ús de l’estacionament en zones regulades 
en superfície mitjançant eines que fan ús de noves tecnologies. Per tal 
d’aconseguir aquesta finalitat, el precitat conveni aprovat en data 27 de 
novembre de 2018 té com a objecte ampliar l’àmbit d’aplicació de la Plataforma 
d’aparcament creada i gestionada per B:SM, S.A., i que en l’actualitat s’utilitza al 
terme municipal de Barcelona, a tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, facilitant als Ajuntaments que s’adhereixin voluntàriament a la 
utilització de la nova Plataforma Metropolitana d’Aparcament. 
 
El precitat conveni preveu expressament que la Plataforma Metropolitana 
d’Aparcament ha de permetre a tots els municipis de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, d’acord amb la seva adhesió voluntària a l’ús d’aquesta Plataforma, 
gestionar de forma directa o indirecta, i en el seu cas, abonar les taxes per 
l’aparcament de vehicles en els espais regulats mitjançant via telemàtica. A tal 
efecte, la clàusula cinquena del conveni estableix que “la resta de municipis de 
l’Àrea Metropolitana hauran de formalitzar un Conveni amb l’AMB per tal de 
poder accedir a la utilització de la Plataforma Metropolitana”.  
 
Atesa la voluntat d’establir una Plataforma Metropolitana d’aparcament, i 
disposant d’un precedent ja existent desenvolupat per una Administració Pública, 
com és l’Ajuntament de Barcelona, a través de B:SM, S.A., aquesta societat 
mixta està interessada, en l’àmbit del servei integral d’aparcaments que gestiona  
i amb l’acord de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en establir un marc de 
coordinació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona que simplifiqui l’operativa i 
que millori l’eficiència de la gestió i dels recursos públics.  
 
A tal efecte, s’ha elaborat un Conveni que té per objecte la col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, la societat municipal mixta PROGESER 
i l’AMB per regular l’accés i les condicions per les quals l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, a través de la societat municipal mixta, podrà fer ús de la 
Plataforma Metropolitana per aconseguir un millor exercici de les competències 
respectives de l’AMB i el precitat Ajuntament en matèria de mobilitat de vehicles, 
amb la finalitat de permetre millorar l’ordenació del trànsit i la utilització dels 
espais públics regulats per l’estacionament dels vehicles dins del territori de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona corresponent, facilitant les condicions d’ús de 
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l’estacionament en zones regulades en superfície mitjançant eines que fan ús de 
noves tecnologies. 
 
Així mateix, per tal d’aconseguir aquesta finalitat, aquest conveni formalitza 
l’adhesió a la Plataforma Metropolitana, mitjançant l’ús de la Plataforma 
d’aparcament creada i gestionada per B:SM, S.A., i que en l’actualitat s’utilitza a 
Barcelona, al municipi de Esplugues de Llobregat, per tal de que en aquest 
municipi es pugui realitzar el pagament de les taxes per l’aparcament de vehicles 
en els espais reservats i aparcaments soterranis, així com les taxes o gestió de 
l’estacionament de vehicles en zones regulades per a la càrrega i descàrrega, 
mitjançant la Plataforma metropolitana d’aparcament. 
 
Aquest conveni de col·laboració tindrà naturalesa administrativa, d’acord amb el 
que es preveu al Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, al Títol primer de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques 
de Catalunya, a l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i a l’article 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i d’altres 
preceptes concordants.  
 
La Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues 
S.A., com a gestora indirecta del servei integral d’aparcaments, ha valorat 
positivament la proposta efectuada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, atès 
que està alineada amb els objectius i necessitats del servei; que evitarà la 
realització d’una plataforma pròpia que hagués comportar una inversió i un esforç 
de manteniment important i, simultàniament, de limitat àmbit d’aplicació reduït al 
terme municipal d’Esplugues; i que donarà satisfacció a diverses peticions 
ciutadanes en relació amb aquest tipus de modalitat de pagament; raó per la qual 
va procedir a la seva aprovació, condicionada suspensivament a l’aprovació per 
part de l’Ajuntament d’Esplugues, mitjançant acord del seu Consell 
d’Administració en sessió de data 29 de març de 2019.  
 
En el mateix acord, la Societat Municipal Mixta va assumir les obligacions que 
es detallen al text del Conveni i, especialment, les obligacions econòmiques 
derivades de la seva execució. 
 
Per la qual cosa, es proposa al Ple:  
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre L’àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Sociedad Municipal Mixta 
de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues S.A. per a la implantació de 
la plataforma metropolitana d’aparcament, el text íntegre del qual s’annexa al 
present acord. 
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Aquest conveni serà vigent des de la data de signatura i mantindrà la seva 
vigència durant quatre anys, en virtut del previst als articles 47 i següents de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Segon.- Facultar, tan àmpliament como sigui possible en Dret, a la Sra. 
Alcaldessa - Presidenta per la formalització del Conveni aprovat. 
 
Tercer.- Donar trasllat dels presents acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i a la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de 
Esplugues S.A. pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Tot i estar-hi d’acord, no votaré aquest dictamen. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, vivimos en un área metropolitana y, por lo tanto, hay que buscar medidas 
en el ámbito metropolitano. Creemos que esto reduce costes, efectivamente, y 
Canviem Esplugues votaremos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP, tot i que entenem que és una millora pel que fa als usuaris, 
també creiem que hi han altres coses que es podrien fer, sobretot per afavorir 
precisament el comerç local, com és que aquests poguessin facilitar alguns 
descomptes per la gent que vol fer-ne..., vol anar a comprar aquí i per tenir en 
compte el greu problema que hi ha d’aparcament al municipi i, per tant, ens 
abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata, a veure, som conscients que hem trigat a prendre 
aquesta decisió sobre el que comporta aquest dictamen. Des de començament 
de legislatura que tenim propostes d’iniciatives privades al respecte i finalment, 
doncs, hem pres la decisió dins de les diferents ofertes que hi havia, evidentment 
que tampoc són compatibles amb el lliure mercat. Veiem lògic, doncs, vehicular 
aquest conveni conjuntament entre ajuntament de la mà de Progeser amb l’Àrea 
Metropolitana, creiem que és el més encertat i que la participació de l’àrea en 
aquest punt és clau en tant en quant també té el seu fet conveniat amb BCM, 
experts a gestionar aquestes qüestions, i això per nosaltres és prou garantista, 
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en principi, per determinar l’inici d’aquest servei de gestió de zones blaves i de 
zones de càrrega i de descàrrega optimitzant aquest temps destinat a cercar, a 
trobar, a aparcar, a fer i a fer el pagament corresponent via telemàtica, des 
d’aquesta aplicació. Aquesta opció, com deia, és totalment compatible amb 
qualsevol altra dependència comercial privada, però jo crec que de totes les que 
ens han passat a hores d’ara és la més encertada. És per tots aquests motius 
que el Partit Demòcrata hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“Entenent que és una millora per als usuaris, el Partit Popular hi votarà 
favorablement.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, des d’Esquerra Republicana també estem satisfets d’aquesta mesura, 
pensem que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de fet, arribar tard també a 
aquesta mesura, perquè a totes les àrees metropolitanes d’Europa ja es pot fer 
això de pagar amb el mòbil i, per tant, estem contents que a partir d’ara també 
es pugui fer aquí. Per tant, votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos también indicar que nos parece 
una buena herramienta, esta App, que es de ámbito metropolitano, como se ha 
dicho, y que se hace conjuntamente con el Área Metropolitana de Barcelona. Sí 
es cierto también que desde Ciudadanos Esplugues hemos venido insistiendo 
en la posibilidad desde hace más de un año de que otras App incluso desde..., 
que ofrecen los mismos servicios o más amplios incluso, y de un ámbito superior, 
incluso para toda Europa, ya están hoy en el mercado y que otras ciudades 
vecinas ya lo disponen hace bastantes meses y que sin ningún coste para el 
ayuntamiento se pudieran incorporar también a la oferta y que sea el propio 
usuario el que decida cuál utiliza en función de los servicios que se ofrecen. 
Ahora, aunque llegue algo tarde, con este convenio también se facilita el acceso 
a esta posibilidad y, por lo tanto, de algún modo llega esa demanda nuestra que 
decíamos que preferimos una colaboración publicoprivada a un enfrentamiento, 
a un hacer la competencia desde las instituciones a las empresas privadas, que 
no creo que sea el camino. Vemos mucho mejor que se favorezca esta 
colaboración publicoprivada que suele funcionar mejor. 

Teniendo en cuenta todo, que a partir de ahora sea compatible, aunque llegue 
algo tarde, nuestro voto será favorable.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Bé, molt breument. Entenem que evidentment és una millora del servei, que per 
tant, per al conjunt de la ciutadania facilita les diferents possibilitats de pagament 
de la zona blava, així com la gestió de les càrregues i descàrregues, per tant, en 
si és una mesura positiva. I el fet que alguns grups apuntaven de la demora, ve 
més determinada perquè la nostra voluntat sempre ha estat, coneixedors que 
l’Àrea Metropolitana portava temps treballant en aquesta línia, doncs que 
aquesta App fos comuna als diferents municipis que evidentment s’adhereixin, 
però actualment ja son uns quants, Sant Boi, Cornellà, en aquest Cas, 
Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Just... Per tant, que dintre de l’Àrea 
Metropolitana la mateixa App donés servei al conjunt de la ciutadania. Això 
també facilita als ciutadans i ciutadanes que quan es desplacin pels diferents 
municipis de l’Àrea Metropolitana no hagin de canviar d’App, sinó que amb la 
mateixa puguin fer el pagament. Per tant, sí que hem volgut esperar en aquest 
sentit. I després perquè és evident que hi ha una gestió que serà encarregada a 
l’Àrea Metropolitana malgrat, evidentment, cada ajuntament farà una aportació 
per al seu manteniment, però tot allò que tingui a veure amb incidències, gestió, 
actualitzacions de les App, etcètera, i que sempre estiguin al dia i en ordre perquè 
puguin ser descarregades i en funcionament, doncs també la farà l’Àrea 
Metropolitana. Per tot plegat, em semblava que era més interessant aquesta 
opció, que haver-ne tirat endavant una de pròpia o únicament disposar de les 
privades i per això una mica hem volgut esperar aquest moment. En qualsevol 
cas ara ha arribat i entenem que és una millora significativa del servei, així doncs, 
votem a favor.” 

 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián 
Carrasco González i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir divuit vots. S’hi absté la 
regidora Sra. Anna Coll Zabala, és a dir un vot. El regidor Sr. Albert Comellas 
Novillo no vota aquest punt. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 

 

ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’ESTIMACIÓ 
PARCIAL DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DE 
CONDICIONS REGULADOR DE L’ATORGAMENT DIRECTE DE DRETS D’ÚS 
PRIVATIU, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, SOBRE 
DETERMINATS ESPAIS DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLANA, I 
APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PLECS. 
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La senyora Díaz diu: 

“Doncs el següent punt de l’ordre del dia és el punt setè, en aquest cas, el 
dictamen que proposa l’estimació parcial de les al·legacions presentades al plec 
de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en règim 
de concessió administrativa sobre determinats espais del Mercat Municipal de 
La Plana, i aprovació definitiva dels plecs. 

El 19 de desembre de 2018, el Ple va aprovar el plec de condicions reguladores 
de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en règim de concessió 
administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de La Plana. Es 
van presentar al·legacions per part de diversos paradistes amb idèntic format i 
contingut. En aquests moments, i una vegada analitzades per part dels serveis 
tècnics municipals, es proposa al ple la seva estimació parcial, i l’aprovació 
definitiva dels plecs. Senyor Comellas...” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Primer.- El 19 de desembre de 2018, el Ple de la Corporació va acordar el 
següent: 
 
"PRIMER.- DECLARAR l’oportunitat i conveniència d’atorgar drets d’ús privatiu, 
en règim de concessió administrativa, de forma directa, per a l’ocupació de les 
parades que s’han de construir sobre la planta pis del nou edifici destinat a 
Mercat Municipal de La Plana, amb ajust a les determinacions del plec de 
condicions regulador d’aquesta concessió. 
  
SEGON.- APROVAR el Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de 
drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats 
espais del Mercat Municipal de La Plana. 
 
TERCER.- EXPOSAR al públic el plec de condicions pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant publicació d’un edicte al tauler de la Corporació, a la web municipal, i 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART.- SOL·LICITAR oferta ajustada al plec de condicions de les persones 
titulars de drets concessionals procedents de l’antic Mercat de La Plana que 
s’han mantingut la plena titularitat dels seus drets i han donat compliment a les 
previsions dels acords aprovats en sessió plenària de data 9 de febrer de 2007." 
 
Segon.- El 21 de desembre de 2018, es va publicar l’anunci corresponent a 
l’acord del Ple al Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
 
Tercer.- El 28 de desembre de 2018, es va publicar l’anunci corresponent a 
l’acord del Ple al portal de l’Ajuntament. 
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Quart.- Entre el 21 i 23 de gener de 2019, les persones titulars de drets 
concessionals procedents de l’antic Mercat de La Plana van rebre la notificació 
de l'acord esmentat, segons consta acreditat a l'expedient. 
 
Cinquè.- El 31 de gener de 2019, es va trametre a les persones titulars de drets 
concessionals procedents de l’antic Mercat de La Plana una nova comunicació 
individualitzada que especificava, en cada cas, l’import a satisfer en concepte de 
garantia, i la documentació que calia presentar en cas que fos un ingrés en 
efectiu, o mitjançant aval. 
 
Sisè.- El 15 de març de 2019, el Secretari de la Corporació va expedir un certificat 
mitjançant el qual acredita que, durant el període d’informació pública es van 
presentar les al·legacions següents: 
 
- Jaume Dardé Sanz, mitjançant instància de data 06/02/2019 amb número 
d’entrada 2800.  
- José Luis Sánchez Gómez, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb 
número d’entrada 2804.  
- Tomás Márquez Borrero, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb número 
d’entrada 2802.  
- Anna Ejarque Andreu, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb número 
d’entrada 2809.  
- Jordi Moreno Oya, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb número 
d’entrada 2816.  
- Ramón Vila Sellarés, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb número 
d’entrada 2824.  
- Francisco Javier Villimar Cavia, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb 
número d’entrada 2828.  
- Abigail Imbernon Sánchez, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb 
número d’entrada 2834.  
- Montserrat Oya Cortés, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb número 
d’entrada 2837.  
- Neus Vila Parellada, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb número 
d’entrada 2843.  
- Laura Román Sánchez, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb número 
d’entrada 2846.  
- Francisco Javier Montiel Ariza, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb 
número d’entrada 2847.  
- Milagros Pérez Villalba, mitjançant instància de data 06/02/2019, amb número 
d’entrada 2848. 
- Jonatan Baños Boada, mitjançant instància de data 06/02/2019 amb número 
d’entrada 2849.  
 
Els escrits presentats tenen idèntic contingut, amb tres al·legacions, que fan 
referència a què consideren que ha mancat informació suficient i necessària; 
plantegen disconformitat amb la distribució dels espais de la planta on està 
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previst ubicar les parades, i la impossibilitat de poder presentar l’oferta en el 
termini de 15 dies hàbils, a comptar a partir de la recepció de la notificació.  
 
Setè.- El 9 d'abril de 2019, els Serveis tècnics municipals de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat han emès un informe en resposta a les al·legacions. Aquest informe 
indica, bàsicament que, pel que fa a la manca d’informació, que es van produir 
nombroses reunions, tant a nivell col·lectiu de totes les persones interessades 
del Mercat de la Plana, com a nivell individual, amb cadascuna de les persones 
paradistes, amb l’objecte d’explicar el projecte, donar tota la informació 
necessària; poder consensuar l’assignació de les parades en funció de les 
necessitats de cadascú, i donar aquella informació necessària pe poder prendre 
les decisions oportunes. 
 
Pel que fa a la disconformitat amb la distribució dels espais de la planta on està 
previst ubicar les parades, s’indica que s’ha analitzat tècnicament, i que s’ha 
constatat la impossibilitat física de donar més espai entre parades, en detriment 
de les cambres frigorífiques. Finalment, s’ha estudiat l’assignació de les parades, 
davant de la manifestació d’alguna queixa pel que fa a parades amb menys 
metres lineals, i s’estima parcialment l’al·legació en el sentit de modificar 
l’assignació de les parades P08 i P12. 
 
Vuitè.- Per la qual cosa, de conformitat amb el que s’estableix als articles 93.1, 
137.4i) i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques; a l’art. 59 i concordants del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en allò 
que no s’oposi a les disposicions de la Llei 33/2003; i als articles 93 i concordants 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 
es transposen l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE  2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades el 6 de febrer 
de 2019, (REG núm. 2800;  2804; 2802; 2809; 2816; 2824; 2828; 2834; 2837; 
2843; 2846; 2847; 2848, i 2849) per les persones titulars de drets concessionals 
procedents de l’antic Mercat de La Plana identificades a la part expositiva 
d’aquest acord, en el sentit de modificar la ubicació de les parades P08 i P12, en 
els termes de l’informe tècnic de 9 d’abril de 2019.  
 
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Plec de condicions regulador de 
l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, 
sobre determinats espais del Mercat Municipal de La Plana. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR oferta ajustada al plec de condicions de les persones 
titulars de drets concessionals procedents de l’antic Mercat de La Plana que 
s’han mantingut la plena titularitat dels seus drets i han donat compliment a les 
previsions dels acords aprovats en sessió plenària de data 9 de febrer de 2007, 
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dins d’un nou termini de 15 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la 
recepció de la notificació d’aquest acord. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a les persones titulars de drets 
concessionals procedents de l’antic Mercat de La Plana, juntament amb l’informe 
tècnic de resposta a les al·legacions. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. A favor, entenc que és un bescanvi de localitzacions fruit 
d’un acord entre els paradistes i, per tant, res a dir.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, después de haber llegado a un acuerdo con los paradistas, mi voto también 
será a favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Nosotros, Canviem Esplugues, lo vemos positivo que se haya llegado a un 
acuerdo al final, después de algunas discusiones que ha habido, en la 
distribución de espacios. Pero a nosotros lo que no nos gusta de la construcción 
del mercado tal y como está..., como se va a hacer y, por lo tanto, nuestro voto 
será abstención.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP, hi votarem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata veiem que hi ha una garantia dels paradistes d’acord 
amb la proposta en general, hi ha hagut una estimació parcial de les al·legacions 
i, per tant, no hi ha una altra opció i alternativa que votar-hi a favor. Votarem 
favorablement.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa sempre hem estat a favor que ja es facin les obres dels nous 
mercats municipals tan necessaris per al municipi i com que les al·legacions 
venen dels paradistes, votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota favorablement.” 
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El senyor Torras diu: 

“Des d’Esquerra Republicana també hi votem favorablement. I entenem que 
aquest ja era segurament l’últim serrell que quedava abans de poder posar fil a 
l’agulla definitivament i acabar amb tants anys i anys i anys esperant aquests 
nous mercats i també els paradistes els han estat esperant i sofrint aquesta 
situació d’itinerància i, per tant, entenem que ja era hora i que felicitem també 
per haver arribat al final d’aquest camí administratiu i que ara puguin començar 
les obres. Votem favorablement.” 

El senyor Roldán diu: 

“Desde del Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues también celebramos el 
acuerdo y celebramos que esto marque el inicio de las obras de los mercados 
también tan esperados. Por lo tanto, nuestro voto será favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, només afegir que les obres dels dos mercats estan ja en marxa, perquè 
aquestes al·legacions, pel seu plantejament i pel que significaven, no 
condicionaven l’inici de les obres, així ho vam transmetre també als paradistes 
que no perdríem el calendari que teníem previst i les obres estan en marxa, per 
tant, esperem que els dos mercats siguin una realitat en breu, el fet que l’obra 
estigui iniciada ja és un gran pas. 

I en tot cas, ja hi feien referència, sobre les al·legacions plantejades, doncs bé, 
el que hem seguit és amb converses amb els paradistes i, ja ho hem dit més 
d’una vegada, que tothom estigui content al cent per cent amb la nova ubicació, 
etcètera, és pràcticament impossible, perquè a algun lloc ha d’estar cadascú i 
l’espai és el que és, però, de les al·legacions presentades, sí que hem trobat una 
altra fórmula que permet millorar la situació, que és el que ens plantejaven. I, per 
tant, entenem que hi ha acord per totes les parts, i satisfets que tirem endavant 
i, a partir d’aquí, s’obre de nou el termini perquè puguin presentar la seva 
documentació. Així, doncs, votem a favor.” 

 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna 
Coll Zabala, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir dinou 
vots. S’hi absté el regidor Sr. Julián Carrasco González, és a dir un vot.  

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DE L’ORDENANÇA SOBRE LA MOBILITAT DELS CICLES, 
BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL. 
 
La senyora Díaz diu: 

“El punt següent, el vuitè, el dictamen que proposa l’aprovació inicial de 
l’ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat 
personal. 

Saben que des de fa un cert temps s’està produint un notable increment en l’ús 
dels diferents elements de mobilitat sobre roda amb les consegüents afectacions 
i fins i tot riscos per a les persones usuàries de les vies i espais públics, ja siguin 
vianants o conductores de vehicles motoritzats. Només cal sortir al carrer per 
poder comprovar tot això. I aquest fet que s’està produint fa imprescindible la 
regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina de la seva circulació per les 
vies urbanes i altres espais lliures de titularitat municipal o oberts a l’ús públic, 
fent compatible l’equitativa distribució de l’espai públic disponible entre totes les 
persones usuàries, amb la necessària fluïdesa del trànsit de les diferents 
modalitats de mobilitat. De manera gairebé simultània, hem observat l’aparició 
d’activitats d’explotació econòmica de tots o d’alguns d’aquests elements de 
mobilitat sobre roda, activitat que també ha de ser objecte de regulació i 
ordenació. 

I, bé, ho hem aprofitat tot plegat i amb aquestes finalitats, la Direcció de Mobilitat 
i Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha impulsat els treballs d’un 
equip multidisciplinari, en el qual hem participat conjuntament amb altres 
municipis metropolitans i s’han elaborat un conjunt de recomanacions que són 
les que han servit de base per ara poder elaborar nosaltres aquí a l’ajuntament 
el projecte d’ordenança que volem sotmetre al plenari. 

Per la qual cosa, com molt resumit, en aquest moment el que fem és proposar 
aprovar inicialment l’ordenança reguladora sobre la mobilitat dels cicles, 
bicicletes i vehicles de mobilitat personal i la memòria general que acompanya, 
sotmetre-la al tràmit d’informació pública per termini de trenta dies hàbils, als 
efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions. I transcorregut el període 
d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació, l’acord s’elevarà 
a definitiu sense necessitat d’acord exprés. 

A ningú no se li escapa que el fet de treballar en aquest equip multidisciplinari el 
que permet és tenir unes recomanacions que són comunes en tots els municipis 
de l’Àrea Metropolitana i que això és molt necessari donat el continu urbà que 
nosaltres tenim. Per tant, un vehicle de mobilitat personal en un moment donat 
es pot trobar en un carrer d’Esplugues com minuts més tard a l’Hospitalet, a 
Cornellà o a qualsevol altre dels municipis que tenim a l’entorn. I per això, ho 
torno a dir, era imprescindible que aquestes recomanacions fossin comunes, la 
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qual cosa no vol dir que després posem un accent o un matís més particular 
cadascun dels ajuntaments metropolitans. Senyor Comellas...” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
A la vista de l'increment en l'ús dels diferents elements de mobilitat sobre roda i 
la seva incidència en les persones usuàries de les vies i espais públics, ja sigui 
com a vianants, ja sigui com a conductores de vehicles motoritzats, resulta 
imprescindible la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, del trànsit 
per les vies urbanes i altres espais lliures de titularitat municipal, o oberts a l’ús 
públic, dels cicles, de les bicicletes, dels vehicles de mobilitat personal i altres 
elements de mobilitat de característiques similars, fent compatible l’equitativa 
distribució de l’espai públic disponible entre totes les persones usuàries, amb la 
necessària fluïdesa del trànsit d’aquests elements de mobilitat amb l’ús de 
vianants i de la resta de vehicles motoritzats dels carrers i espais públics; així 
com, La regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina dels cicles, de les 
bicicletes, dels vehicles de mobilitat personal i altres elements de mobilitat de 
característiques similars, que suposin una activitat d’explotació econòmica.  
Sempre en l'àmbit de les competències municipals i de forma compatible amb 
les disposicions legals i reglamentàries que dictin l'Estat i la Comunitat Autònoma 
en el marc de les seves respectives competències. 
 
Amb aquesta finalitat la Direcció de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB)  ha impulsat els treballs d'un equip multidisciplinari en el que 
han participat diversos municipis metropolitans, que han elaborat un conjunt de 
recomanacions que serveixen de base al primer esborrany del projecte de 
regulació. 
 
Prèviament a la formulació d’un text normatiu concret es va procedir a l’obertura 
d’un període de participació pública prèvia en el projecte normatiu mitjançant el 
portal web municipal destinat a aquesta finalitat.  
 
El termini de participació des del dia 4 de febrer i fins al dia 4 de  març de 2019. 
 
Durant aquest període han estat efectuades dues aportacions, incorporades a 
l’expedient, i que han format part dels elements analitzats a l’hora de formular el 
projecte de nova ordenança. 
 
Així mateix, de conformitat amb el que determinen els articles 62 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, es van impulsar les tasques de la Comissió d’estudi 
encarregada de redactar el text reglamentari corresponent. 
 
La Comissió d’estudi conclòs la seva tasca i ha informat favorablement el text del 
projecte d’Ordenança i també ha formulat la Memòria general que inclou una 
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avaluació d’impacte normatiu en relació amb la generació de obligacions o 
depeses innecessàries. 
 
La Memòria General recull de forma detallada la justificació de la competència 
municipal sobre la matèria, els antecedents normatius, la justificació de la 
necessitat i oportunitat de la disposició reglamentària, les finalitats i  objectius 
que persegueix la disposició, l’estructura del Projecte d’Ordenança, la seva 
adequació als objectius que es persegueixen, així com la relació de les 
disposicions afectades pel projecte de disposició reglamentària i la taula de 
vigències i derogacions resultants. 
 
Per la qual cosa, i a la vista de l’informe jurídic incorporat a l’expedient i en ús de 
la potestat reglamentaria reconeguda per l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i en ús de les competències 
establertes a l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; 2 i 7 del  Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit  Circulació de Vehicles a 
Motor i Seguretat Vial; l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
normes reglamentàries de desplegament, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora sobre la mobilitat dels 
cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal i la Memòria General que 
acompanya al projecte d’Ordenança. El text íntegre d’aquests documents consta 
degudament incorporat a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’ordenança aprovada inicialment 
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, per termini de trenta dies hàbils, als efectes de 
presentació d’al·legacions o reclamacions. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de l’última de les publicacions oficials 
assenyalades. 
 
Així mateix, es publicarà a la Revista Municipal El Pont, al web municipal a través 
del Portal de Transparència i del Punt d'accés a la participació en el procediment 
d'elaboració normativa, a efectes de públic coneixement i de formulació de les 
al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 
 
Tercer.- Les al·legacions i reclamacions que es presentin seran objecte d’informe 
pels serveis municipals corresponents i seran valorades i resoltes pel Ple de 
l’Ajuntament de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva de 
l’ordenança en tràmit. 
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Cinquè.- Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi 
presentat cap al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord 
exprés però caldrà procedir a la publicació del text íntegre de la modificació de 
l’ordenança als efectes de la seva entrada en vigor. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. No la votaré per una qüestió d’ordre, perquè vam rebre 
l’ordenança, el dictamen i la memòria general després de la Comissió Informativa 
i no abans. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, yo creo que ha tardado mucho en traerse al pleno y de proponerse este tipo 
de ordenanza para regular la movilidad de las bicicletas y vehículos de movilidad 
personal y era una regulación muy, muy, muy necesaria en vista de lo sucedido 
desgraciadamente hacer unos meses en Esplugues de Llobregat. Mi voto será a 
favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien esta ordenanza pienso que es esperada por la ciudadanía, estamos ahora 
en unos momentos en que las bicicletas y los patinetes y todos estos artilugios 
de movilidad están campando por sus anchas y de alguna manera habría que 
regularlos. Creemos que esto nos ayudará a mejorar la seguridad y la 
pacificación de las calles y también lo importante es que haya un conocimiento 
de que esta ordenanza entre en vigor y que sea su cumplimiento, porque si entra 
en vigor y no se cumple, pues mal vamos, o sea, no se trata de denunciar por 
denunciar, sino sencillamente de que la gente tome consciencia de que las 
bicicletas o la gente que va a pie o los coches han de compartir el espacio y, por 
lo tanto, hemos de respetarnos unos a otros. Canviem Esplugues votaremos a 
favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP hi votarem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Partit Demòcrata fem una petita reflexió. Nosaltres no desitjàvem 
aquesta regulació en principi, però veiem que és necessària. En tot cas, estàvem 
observant l’experiència de l’Ajuntament de Barcelona al respecte, que es va 
avançar, per veure com evolucionava la implementació de la seva ordenança. 
També havíem de veure l’evolució i l’impacte que representava els nous carrils 
bici creats a Esplugues, sobretot en el seu pas a l’entrada per Esplugues baixant 
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de l’autopista i l’enllaç a Països Catalans, sobretot el pas pel Pont d’Esplugues, 
sobretot el pas per carrers com la Riereta o carrer del Nord per veure quin 
impacte tenia. L’evidència s’ha concretat, és inevitable, malauradament tot allò 
que no cal ordenar no és necessari ordenar-ho, però en aquest cas veiem que 
sí, que és inevitable. El Partit Demòcrata ja ho va preveure a mesura de com 
anaven les coses i així ho vam manifestar públicament quan vam fer el debat 
públic al Robert Brillas convidats per veïns i veïnes d’Esplugues que ja vam 
manifestar que des d’aleshores la nostra voluntat seria consensuar voluntats 
perquè aquesta ordenança fos una realitat lo abans possible, perquè 
verdaderament creiem que és necessària per l’incivisme d’alguns ciutadans i 
ciutadanes i per la necessitat d’indefensió que hi havia en aquests moments. 

Dit això, has parlat de bicicletes, però també has parlat de cicles i de vehicles de 
mobilitat personal, per tant, el tema és més complex del que sembla. Estem 
parlant de booms, estem parlant de modes, però també estem parlant d’hàbits 
quotidians. A nosaltres el que ens interessa és que això es converteixi en hàbits 
quotidians. Si es converteix en hàbits quotidians, estarem acomplint dos dels 
principis importants de qualsevol pla de mobilitat urbana, que és la sostenibilitat 
del sistema, de la mobilitat i la salut de la ciutadania, ens falta la tercera pota, 
que és la seguretat, i la seguretat és la que ens ha de donar la implementació 
d’aquesta ordenança. El comportament ciutadà ens determinarà l’ús més o 
menys intens de la mateixa i de la seva aplicació i del seu règim sancionador. 
Algun tema pendent i de difícil conceptualitzar a nivell jurídic passa pel tema 
d’assegurances i de matriculacions, creiem que ara com ara com a experiència 
és positiva, no cal avançar tant. el contingut el donem per vàlid i creiem que és 
suficient per acomplir l’objectiu d’aquesta tercera pota de la mobilitat que dèiem 
que és garantir la seguretat sobretot de vianants davant de l’incivisme d’alguns, 
d’alguns ciutadanes i ciutadans que no cal que siguin d’Esplugues, sinó que 
solament passen de pas perquè o bé es va a la universitat, o bé es va a treballar, 
o bé verdaderament es fa servir com a mecanisme d’ús personal i de lleure. Per 
tots aquests motius el Partit Demòcrata estem molt satisfets de veure la llum en 
aquesta ordenança, que ens hi sentim molt identificats i molt partícips, creiem 
que és molt necessària i la votarem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa veiem que era molt necessària, aquesta ordenança, perquè per 
desgràcia vam patir una mort al nostre municipi l’estiu passat degut a un patinet 
elèctric. Com a primera proposta, com a primera ordenança, la veiem correcta 
per acostumar la població a..., acostumar-nos a conviure amb aquests nous 
models de mobilitat i esperem que en un futur es pugui modificar adequant-la a 
la necessitat actual. Votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular votarà que sí a aquesta ordenança tan necessària i tan 
esperada per tots.” 
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El senyor Torras diu: 

“Bé, des d’Esquerra Republicana, votarem que sí també i donat que és un tema 
que se’n parla molt, que està en boca de tothom i que, de fet, preocupa, creiem 
que el govern hauria de fer un esforç en aquest període d’exposició pública o en 
aquest període de publicitat, hauria de fer un esforç perquè aquesta ordenança 
o aquesta ordenança aprovada inicialment arribi al màxim de persones i entitats 
possibles perquè, en cas que algú ho cregui oportú, puguin fer ús del període 
d’al·legacions i millorar-la, en tot cas. I, per tant, entenem que val la pena fer 
aquest esforç publicitari durant aquests trenta dies. Votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, también como se ha dicho nos 
parece que ya era una obligación regular la movilidad de los llamados vehículos 
de movilidad personal, por lo tanto, lo vamos a apoyar como un punto de partida 
sobre el que ir aprendiendo, entendemos, y avanzando. También estaremos 
atentos a las alegaciones que se presenten para ver si se mejoran y estamos de 
acuerdo en reportar esta información en este periodo de alegaciones para que 
la ciudadanía, puesto que es bastante compleja y hay muchos tipos de vehículos 
y mucha información, pues intente conocerla lo mejor posible y pueda participar 
de ella. Nuestro voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, pensem com a grup municipal que evidentment era necessària aquesta 
regulació, a vegades les situacions, diguem-ne, socials o d’usos de la ciutadania 
ens superen i les administracions anem una mica més lentes, però era important 
que ho reguléssim, sobretot jo crec que era evident els problemes que havia 
generat la convivència de les bicicletes o vehicles..., patinets, etcètera, amb 
espais combinats d’ús per part de la ciutadania, amb vianants, etcètera. I per 
tant, era necessari millorar la nostra regulació al respecte. 

Sintèticament, tot i que és veritat que l’ordenança fil per randa té molts apartats 
i velocitats i tipus de vehicles, limitacions, etcètera, i és una mica més complexa, 
però és veritat que resumint una mica jo diria que en gran part podem dir que la 
ciutat d’Esplugues, doncs, totes les bicicletes, patinets, en principi a la majoria 
de vies, sobretot les vies estretes, torno a dir que estic parlant amb llenguatge 
col·loquial, en vies estretes han d’anar per la calçada i això ja és significatiu a 
l’hora de facilitar per part de la ciutadania com seran utilitzats aquests vehicles 
de mobilitat personal dintre de la ciutat. I és veritat que en les vies que puguin 
ser més amples i en funció dels carrils de circulació, això pot variar, però, per 
tant, a la gran part de la ciutat queda la cosa regulada d’una forma senzilla. I de 
fet, també hi ha un altre apartat que el que diu és el contrari, és a dir, quan no 
poden circular o en quins espais no poden circular, que bàsicament són els 
espais reservats per a vianants, amb algunes excepcions per als menors de 
dotze anys, etcètera, i algunes restriccions. Però ho dic en el sentit que malgrat 
l’ordenança contempla molts apartats, de forma genèrica, doncs, sí que serà fàcil 
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d’aplicació per part de la ciutadania, entenem que la majoria de carrers de la 
ciutat entesos com a carrer estret, doncs s’ha de circular per la calçada. 

Esperem que l’aplicació sigui efectiva, coincidim que la campanya de 
comunicació serà important també, quan entri en vigor, perquè la ciutadania ha 
de conèixer el funcionament d’aquesta ordenança. Però també, en definitiva, el 
que esperem és que l’ordenança no reguem per regular, sinó que serveixi 
especialment per millorar la convivència de vianants i aquests vehicles de 
mobilitat personal. I aquest és l’objectiu i esperem que en aquesta línia sí que 
serveixi. Més enllà d’això, evidentment nosaltres continuarem apostant pels 
carrils bicicleta i, per tant, per augmentar-ne el seu número a la ciutat i facilitar, 
per tant, i propiciar l’ús de a bicicleta com a sistema de transport, i pensem que 
una cosa combinada amb l’altra, doncs, ens ha de portar a una mobilitat més 
sostenible al conjunt de la ciutat. Per tot plegat, doncs, votem a favor.”  

La senyora Díaz diu: 

“Senyor Torras, em demana la paraula.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, des del nostre grup, quan ens referíem al període de publicitat, no ens 
referíem a un cop aprovada l’ordenança, sinó en aquests trenta dies 
d’al·legacions per tal que la majoria de gent en tingui coneixement previ a 
l’aprovació definitiva.” 

El senyor Sanz diu: 

“Quedava clar, jo parlava de després, però sí, sí, em quedava clara la seva...” 

 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna 
Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco González i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir 
dinou vots. El regidor Sr. Albert Comellas Novillo no vota aquest punt. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL CEM CAN VIDALET. 
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La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs ara sí, el següent punt, el punt novè, és el dictamen que proposa 
l’aprovació la pròrroga del contracte de les obres del CEM Can Vidalet. El vigent 
contracte d’execució de les obres preveia inicialment un termini d’execució de 
catorze mesos, a comptar des del dia 5 de març de 2018, en què es va signar 
l’acta de comprovació de replanteig i autorització de l’inici de l’obra. Tanmateix, 
com a conseqüència de les darreres modificacions aprovades del projecte 
executiu i del contracte, l’empresa adjudicatària ha sol·licitat l’ampliació del 
termini d’execució de les obres fins al 30 de novembre de 2019. 

Així, vista la sol·licitud de pròrroga per a l’execució d’aquestes obres i l’informe 
favorable dels serveis tècnics municipals, es proposa en aquest moment al ple 
aprovar l’esmentada pròrroga fins el dia 30 de novembre de 2019. Senyor 
Comellas...” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
La Junta de Govern Local, per delegació expressa del Ple Municipal, en data 22 
de desembre de 2017 va adjudicar el contracte d’execució de les obres de 
construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can 
Vidalet, d’aquesta població a l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. amb 
un import net de 4.880.890,53€, més 1.024.987,01€ en concepte d’IVA, en total 
5.905.877,54€, IVA inclòs. 
 
En data 5 de març de 2018 es va signar l’acta de comprovació del replanteig i 
autorització de l’inici de l’obra. El termini previst d’execució material es fixava en 
14 mesos. 
 
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de 17 d’octubre de 2018 es va 
aprovar la modificació d’aquest contracte com a conseqüència de les 
justificacions previstes a l’informe dels serveis tècnics municipals de data 11 
d’octubre de 2018, el que comporta la necessitat d’ampliar el crèdit disponible 
per l’execució del contracte en 424.874,37€ (IVA inclòs) i que representa un 
augment net del 7,1940939813% establint la despesa total màxima d’aquest 
contracte en un import de 6.330.751,91€ (IVA inclòs). 
 
Per acord del Ple municipal en sessió ordinària de 21 de març de 2019 es va 
aprovar la modificació d’aquest contracte i l’aprovació inicial de la modificació del 
seu projecte d’obres com a conseqüència de les justificacions previstes a 
l’informe dels serveis tècnics municipals de data 20 de març de 2019, el que 
comporta la necessitat d’ampliar el crèdit disponible per l’execució del contracte 
en 1.224.249,19€ (IVA inclòs) i que representa un augment net del 19,34% 
establint la despesa total màxima d’aquest contracte en un import de 
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7.555.001,10€ (IVA inclòs), que suposa un augment total del contracte del 
27,92% respecte el preu adjudicat inicialment. 
 
En data 21 de març de 2019, l’empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A., 
adjudicatària de les obres, ha presentat escrit demanant l’ampliació del termini 
d’execució de les obres fins el dia 30 de novembre de 2019. 
 
Segons informe emès pels serveis tècnics municipals en data 5 d’abril de 2019, 
l’aprovació de la pròrroga sol·licitada estaria justificada pels següents motius: 
  
- Necessitat de corregir les omissions, errades, ambigüitats, manca de 
concreció o mancances detectades en el projecte executiu.  
- Imprevistos tècnics posats de manifest amb posterioritat a l’adjudicació de 
l’obra i una vegada iniciada aquesta.  
- Necessitat d’incorporar millores i/o modificacions respecte a projecte. 
- Necessitat d’adequar al projecte la incorporació del Centre de Transformació.  
 
Aquests motius són els que han justificat les modificacions aprovades del 
contracte d’obres i que han originat que hi hagi un retard en l’execució de les 
mateixes. 
 
Juntament amb aquestes causes, a criteri dels serveis tècnics municipals, i 
d’acord amb la informació rebuda directament tant de l’empresa constructora 
com de la Direcció Facultativa de les obres, s’han produït diverses incidències 
en el subministrament d’alguns materials corresponents a capítols d’obra amb 
incidència important en la planificació temporal dels treballs, entre els quals, els 
més importants són els corresponents al sistema d’estructura metàl·lica i als 
elements de coberta del pavelló. 
 
Ates el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
l’article 23 de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i concordants del Reglament 
General de Contractes de l’Estat. 
 
ES PROPOSA: 
 
1.- Aprovar una pròrroga de les obres de construcció del centre d’ús sociocultural 
i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet, fins el dia 30 de novembre de 2019. 
 
2.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Hi voto en contra.” 
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La senyora Benito diu: 

“No lo votaré.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, abstenció.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP, creiem que no solament ens està incrementant el pressupost 
de manera totalment desmesurada, sinó que a sobre ara ens demanen una 
pròrroga en el temps, per tant, votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata veiem de manera molt clara que el fet d’aquesta 
pròrroga de contracte d’obres del CEM de Can Vidalet és conseqüència dels fets 
anteriors, és una evidència molt gran. A l’octubre del 18 ja ens vam abstenir 
davant la primera modificació del contracte que suposava un increment no previst 
de 424.000 euros, ara al març del 19 també es va promoure una ampliació de 
crèdit que també ens vam abstenir per poder operar d’1.124.249 euros i ara, 
doncs, se’ns demana que una obra que havia d’acabar ara, doncs que la 
transportem com a data màxima límit el 30 de novembre, a mitjans de novembre 
del 19. Tots aquests fets argumentats per imprevistos tècnics, incorporació de 
millores i/o modificacions del projecte, correccions d’errades, d’ambigüitats, 
manca de concreció del projecte executiu, és a dir, estem sempre donant voltes 
allà mateix. El Partit Demòcrata s’abstindrà en aquest dictamen.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, el ple passat vam votar en contra d’aquestes modificacions que 
suposen 1 milió més d’euros per al projecte, llavors en aquest també votarem en 
contra.” 

La senyora Haro diu: 

“Nosaltres, tot i que no ens agrada el caire que està agafant, som conseqüents 
amb el fet que s’ha d’acabar i, per tant, el nostre vot és un sí.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, des d’Esquerra Republicana, també en coherència amb el que ja vam votar 
l’última vegada que vam parlar del tema, també tornarem a votar que sí, però 
volem expressar el nostre dolor en aquesta votació. Ens sap molt greu i, de fet, 
el cor ens demana engegar-ho a pastar. Però entenem que per responsabilitat 
aquestes obres ara mateix no poden parar i votarem que sí. De totes maneres, 
ja temem..., nosaltres hem passat per allà davant i tenim els nostres dubtes que 
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això al novembre estigui acabat, hem vist tal com estan les obres i, bé, no som 
tècnics i no som arquitectes, però d’entrada sembla bastant difícil que al 
novembre estiguin acabades aquestes obres. I, per tant, si més endavant hi ha 
una nova petició d’una nova pròrroga per acabar-les, doncs bé, llavors potser ja 
ens plantejarem un altre tipus de vot.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde el Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues, hemos sido 
especialmente críticos, tanto con los sobrecostes de esta obra del polideportivo, 
a nuestro juicio, injustificados y vamos a mantener nuestro criterio y no vamos a 
apoyar este retraso, también a nuestro juicio injustificado. Nuestro voto es en 
contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Crec que el punt que portem ara és la pròrroga del contracte per finalitzar 
aquesta obra, en tot cas, en el ple l’anterior vam tenir l’oportunitat de parlar a 
bastament. Només recordar que per part del nostre grup, doncs, també en certa 
forma aprovàvem aquell punt a contracor perquè no és la voluntat, ja vam parlar 
de mesures que en el futur haurem d’emprendre i que haurem d’agafar per evitar 
aquestes situacions. Però, malgrat aquesta situació, com deia, també la fèiem a 
contracor, el que és evident és que l’obra per conveniència, sobretot pels veïns i 
veïnes de Can Vidalet, el que pertoca és que pugui finalitzar-se. I és evident que 
després de tot el que hem viscut amb ella, ara és necessari que ampliem aquesta 
pròrroga perquè pugui finalitzar. 

Esperem que no hagin d’arribar noves pròrrogues, perquè malgrat el que pugui 
semblar, està molt avançat perquè les parts de la construcció de l’obra amb més 
dificultats, doncs, estan realitzades, però estarem amatents perquè es compleixi 
en tot cas el termini que ara plantegem. Esperem, per tant, que no es doni el cas, 
jo estaria convençut, però vetllarem perquè així sigui. El nostre vot és a favor.” 

 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, és a dir dotze vots. Voten en contra els regidors 
i regidores Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Julio 
Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala i Sr. Albert Comellas Novillo, és 
a dir cinc vots. S’hi abstenen els regidors Sr. Santi Siquier i Fadó i Sr. Julián 
Carrasco González, és a dir dos vots. La regidora Sra. Laura Benito Llenas no 
vota aquest punt. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ D’UN 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
EN VIGOR. 
 
La senyora Díaz diu: 

“Doncs seguim amb el següent punt de l’ordre del dia, que en aquest cas ja és 
dins la Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics, el punt desè, el 
dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del 
pressupost municipal en vigor. 

En aquest cas, aquesta modificació de crèdits que proposem afecta suplements 
i crèdits extraordinaris per un import de 4.489.450,24 euros i a baixes de crèdit 
per import de 176.627,90 euros, per tant, l’augment net del crèdit pressupostari 
equival a 4.312.822,34 euros. 

La despesa corrent es modifica en una quantitat menor en comparació amb el 
volum total, de 293.741,69 euros, i es finança amb baixes de crèdits del capítol 
II equivalents a 176.627,90 euros i per l’aplicació del romanent líquid de 
tresoreria per despeses generals de l’exercici anterior per un import de 
117.113,79 euros. 

Les despeses més significatives en aquest àmbit són les següents: el Programa 
de mobilització d’habitatges buits per a lloguer social, estem parlant de 30.000 
euros; la conservació parcs públics, 40.000 euros; el manteniment de xarxa de 
fibra òptica, 25.000 euros; o l’Escola Municipal de Música, 20.000 euros. 

Pel que fa a la part d’inversió, el crèdit per a despesa d’inversió es modifica en 
la quantitat de 2.902.113,02 i va destinat, entre d’altres, als següents projectes: 
el Programa adquisició habitatge social: 250.000 euros; l’adquisició d’equips per 
a processament de dades, una mica més de 156.000 euros; l’actuació 
d’eficiència energètica de l’enllumenat públic, 105.000 euros; i la millora 
d’instal·lacions a la biblioteca, 100.000. Hi són evidentment altres projectes, però 
en destacaríem aquests. 

La modificació de despesa d’inversió es finança amb el romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2018, 2.550.023,01 euros, que 
els recordo, això és el que correspon al resultat positiu de l’exercici anterior i, per 
tant, és el que principalment motiva la modificació de crèdit que avui portem aquí. 
L’aplicació d’aquest romanent líquid de tresoreria, resultat del que tenim 
disponible i, per tant, per a despeses generals, ho torno a dir, un cop liquidat 
l’exercici 2018, també es finança amb el romanent líquid de tresoreria per a 
despesa afectada obtingut en la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que 
en aquest cas parlem de 260.316,13 euros, i la transferència de capital que hem 
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de rebre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona destinat a la millora de recollida 
de residus, que són 171.273,24 euros. La transferència de capital atorgada per 
la Diputació de Barcelona per diverses finalitats, que puja una quantitat de 
562.145,80 euros. I per últim, un sobrant del préstec amb entitats financeres 
concertat en l’exercici 2018 per un import de 769.064,16 euros. Per últim, 
s’amplia la partida d’amortització de préstecs a llarg termini per un import de 
1.293.595,53 euros, finançats íntegrament amb el romanent líquid de tresoreria, 
per atendre l’amortització anticipada de préstecs. Molt bé, evidentment he 
intentat resumir, tot i que no ha estat curta l’explicació, però el detall el coneixen 
bé, tant de la Comissió Informativa com del mateix dictamen. Senyor Comellas...” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Vist l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor, 
adjunt al present dictamen, la Memòria de l'Alcaldia i l'informe que l'acompanyen. 
 
Vistos els articles 35,  36, 37  i 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i els 
articles  169  i 177 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, es proposa a 
l'Ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Aprovar, inicialment, l'expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal en vigor, segons el següent detall:   
  

ESTAT D'INGRESSOS 
   

     

CAP. DENOMINACIÓ CRÈDIT 
INICIAL 

MODIFICACIONS CRÈDIT 
FINAL      

CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 20.193.000,00 0,00 20.193.000,00 
CAP. II IMPOSTOS 

INDIRECTES 
760.000,00 0,00 760.000,00 

CAP. III TAXES, PREUS 
PÚBLICS I A. ING. 

3.288.525,00 0,00 3.288.525,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

15.845.497,40 0,00 15.845.497,40 

CAP. V INGRESSOS 
PATRIMONIALS 

225.010,00 0,00 225.010,00 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES 
CAPITAL 

4.875.479,94 650.545,80 5.526.025,74 
 

CAP. 
VIII 

ACTIUS FINANCERS 7.922.987,53 2.810.339,14 10.733.326,67 
 

CAP. IX PASSIUS FINANCERS 4.750.298,99 766.615,94 5.516.914,93 
   

   
 

TOTAL ESTAT 
D'INGRESSOS 

57.860.798,86 4.227.500,88 62.088.299,74 
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 CAP.  DENOMIACIÓ CRÈDIT INICIAL MODIFICACIONS  CRÈDIT FINAL 

CAP. I 
DESPESES DE 
PERSONAL 17.132.831,75 0,00 17.132.831,75 

CAP. II 
DESP.  BENS 
CORRENTS I SER. 14.906.606,36 37.544,64 

14.944.151,00 
 

CAP. III 
DESPESES 
FINANCERES 331.268,00 0,00 331.268,00 

CAP. IV 
TRANSFERÈNCIE
S CORRENTS 5.465.931,26 79.569,15 

5.545.500,41 
 

CAP. VI 
INVERSIONS 
REALS 16.717.669,40 2.816.791,56 

19.534.460,96 
 

CAP. VII 
TRANSFERÈNCIE
S DE CAPITAL 430.639,09 0,00 430.639,09 

CAP. IX 
PASSIUS 
FINANCERS 2.875.853,00 1.293.595,53 

4.169.448,53 
 

     

 
TOTAL ESTAT DE 
DESPESES 57.860.798,86 4.227.500,88 62.088.299,74 

 
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient de modificació de crèdits del 
pressupost municipal en vigor, als efectes que determina l'article 169 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. Transcorregut el període d'informació pública 
sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'expedient s'entendrà definitivament 
aprovat sense necessitat d'un nou acord plenari. 
 
Tercer.- Aprovar el Pla Financer dels projectes d’inversió que figura com annex 
al present dictamen.  
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Hi votaré en contra i haig d’explicar molt bé per què, perquè 
en línies generals estic d’acord amb la modificació de crèdit però entenc que hi 
ha un pagament per un tema del Teatre Auditori que no ha quedat prou clar 
atenent l’estat en què es troba l’obra i, clar, després hi ha el tema del pagament 
a la constructora San José pel tema del CEM de les Moreres. Aquest pagament 
es farà sense que ningú no hagi assumit una responsabilitat política per no haver 
fet l’auditoria que tocava de l’obra i ens trobem en la situació actual de nou en la 
qual una obra important a Esplugues té problemes. A més, contrasta en aquest 
cas que en l’acta de replanteig la pròpia constructora San José no havia vist cap 
problema ni als plànols, ni a la localització, ni a les obres, ni en el replanteig de 
les obres, al contrari d’altres dos projectes cèlebres pels problemes que van tenir 
de retard que no tant de despesa, com són les Moreres, on la constructora en 
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aquell moment, quan va signar l’acta de replanteig, ja va dir que amb aquells 
plànols no podia fer un poliesportiu, perquè no quadraven, o el Teatre Auditori, 
on l’altra constructora, quan va signar l’acta de replanteig, diguem-ne, ja va 
preveure que hi hauria problemes i ho va posar per escrit arran d’un tema sanitari 
que hi havia per sota. En canvi, en aquest cas la constructora no va preveure 
cap problema, nosaltres com a institució tampoc, i el cas és que ara ens trobem 
en la situació en què estem i ningú n’assumeix responsabilitats, no tècniques, si 
alguna cosa hi hagués, sinó polítiques per haver-se saltat un pas que, arran de 
l’experiència de Les Moreres, vam acordar que es faria. 

A banda d’això, voldria desmarcar aquest pagament de la retòrica aquesta en la 
qual el PP ens està convertint l’espai públic en un espai de batalla, més que res 
perquè tampoc no vull afegir-me a aquest carro i vull deixar molt clara la meva 
distància total i absoluta i el meu rebuig amb l’acusació falta i infundada que el 
portaveu del PP, avui absent malauradament, va fer a la revista municipal d’El 
Pont vers la constructora per un delicte molt greu tipificat al Codi penal, com és 
el de xantatge. El Codi penal, a l’article 171.2. Per tant, quedi clar el meu rebuig 
a aquesta manera d’abordar la vida política amb aquest enfangament que 
sembla que és el nou mot d’ordre del Partit Popular, com estem veient en aquests 
dies i, en aquest sentit, vull remarcar la distància absoluta respecte a aquesta 
acusació falsa vers la constructora. Però sí que haig de dir que crec que com a 
institució havíem tingut una oportunitat de fer-ho bé i per algun motiu desconegut 
no ho hem fet i ara els nostres conciutadans i tots els d’aquesta sala també 
haurem de pagar per això sense que ningú n’assumeixi les conseqüències o les 
responsabilitats polítiques que pertoquen. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“Abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, con esta modificación de crédito va incluido el tema de la partida del 
Programa de adquisición de habitatge de 250.000 euros que completan los 0,5 
millones de euros que el equipo de gobierno se comprometió con Canviem 
Esplugues para votar a favor los presupuestos. Por lo tanto, aquí se materializa 
el tema. También incluye una partida de 30.000 euros para la movilización de 
habitatge de lloguer social, por lo tanto, creemos que recoge un poco el espíritu 
que nosotros abordamos en su día cuando votamos los presupuestos. Y a partir 
de aquí, pues hay que materializar esta cantidad en la compra de la vivienda y 
Canviem Esplugues votaremos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, a nosaltres ens agradaria que en aquests punts se’ns plantegés la votació 
separada per punts o projectes i no en un pack inamovible. I, per tant, tot i que 
estem a favor de bona part dels punts que es proposen, n’hi ha alguns que ens 
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impossibiliten poder votar a favor, com ara els referents a l’Auditori. Per tant, ens 
abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Partit Demòcrata veiem que en aquesta modificació de crèdit hi ha 
moltes actuacions en joc, amb algunes d’elles tampoc hi estem d’acord, en 
d’altres, sí, veiem que en termes generals, aquesta modificació és necessària, 
que cada any arribat aquest moment ens permet implementar inversió sostenible 
amb mesures i compromisos on tots ens hi veiem reflectits, i un cop l’Estat ens 
autoritza per gestionar aquest superàvit de l’exercici anterior i veient que està, 
que es mou, en els límits dels acords polítics presos inicialment i vigents en el 
pressupost de 2019 pel que fa al percentatge d’inversió nova sostenible i també 
pel que fa al percentatge d’amortització del deute, que són les coses permeses 
amb aquests superàvits, doncs tot i no estant d’acord amb algunes actuacions, 
el Partit Demòcrata aquest cop hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, tot i que tampoc estem d’acord amb certes partides com les 
destinades a l’Auditori, etcètera, que s’han comentat ja, com que hi ha partides 
per a l’habitatge social, per a la reconstrucció de Cal Suís, l’expropiació del carrer 
de la Riba, les millores a la biblioteca, a l’Escola de Música..., pesen més i per 
primera vegada, creiem, i que no serveixi de precedent, votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular s’abstindrà.” 

El senyor Torras diu: 

“Des d’Esquerra Republicana també ens abstenim.” 

El senyor Roldán diu: 

“El nostre vot és abstenció.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 
 
 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julián Carrasco González, és a dir tretze 
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vots. Vota en contra el regidor Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir un vot. S’hi 
abstenen els regidors Sr. Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia Villena i Collado, 
Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala 
i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir sis vots.  
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE MOROSITAT EN EL 
PAGAMENT A PROVEÏDORS DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DEL PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT 
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 
 
La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs seguim el següent punt de l’ordre del dia, que és el dictamen que 
proposa donar compte del compliment de la normativa sobre morositat en el 
pagament a proveïdors durant el primer trimestre de 2019. I reparo que el 
següent punt, que és el punt dotzè, també és un dictamen que proposa donar 
compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer 
trimestre de 2019. Saben que habitualment ho fem conjuntament, fem 
conjuntament l’explicació, si no tenen inconvenient, així ho faré, i com que, a més 
a més, no s’ha de votar , si han d’intervenir amb qualsevol qüestió, no hi haurà 
cap problema a fer-ho. 

Doncs pel que fa a l’onzè, d’acord amb la normativa que estableixen les mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, donem ara compte al 
ple dels terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors i destacant les 
següents dades: el període mitjà, 39,84 dies; el total nombre de pagaments 
realitzats al primer trimestre, 2.100; i l’import total de pagament realitzat al primer 
trimestre de totes aquestes factures o aquests pagaments, 5.639.793,89 euros. 

El següent punt, igual, complint també amb la normativa en vigor, ara donem 
compte al ple de l’ajuntament i el període mitjà de pagament a proveïdors, tenint 
en compte aquesta manera de computar-ho, segons la Llei d’estabilitat 
pressupostària, ens dona que aquest període mitjà, com deia, el primer trimestre 
de 2019 és 37,14 dies. 

No sé si vostès volen intervenir o fer alguna pregunta... El senyor Comellas vol 
fer-la, doncs té la paraula.” 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
En compliment del que preveuen els articles 4 apartat 3) i 5 apartat 4) de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials s’han 
elaborat per la intervenció i la tresoreria municipal l’informe de data 8 d’abril de 
2019, que s’adjunta a aquest Dictamen, relatiu als terminis de pagament de les 
obligacions municipals i del nombre i quantia global de les obligacions pendents 
de pagament. 
 
Segons el que s’ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat 
municipal, la informació relativa a la  morositat en el pagament a proveïdors és 
la següent: 
 
- Període mitjà (morositat): 39,84 dies 
- Total nombre de pagaments realitzats al primer trimestre: 2100 
- Total import de pagaments realitzats al primer trimestre: 5.639.793,89€ 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat de la informació relativa 
a la  morositat en el pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 
2019. 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria  
que defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no 
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute 
comercial. 
 
Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i erradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu seguiment 
permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el principi de 
transparència, i comprensible per als ciutadans. 
 
Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute als 
proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 
 
El període mitjà de pagament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
primer trimestre de 2019 ha estat de: 37,14 dies. 
 
Amb la nova metodologia de càlcul del PMP derivada del RD 1040/2017, de 22 
de desembre, que modifica el RD 635/2014, des de la data de la recepció de la 
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factura en el registre comptable municipal i serà comunicat al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, segons disposa l’article 6.2 del Reial 
Decret 635/2014. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat dels període mitjà de 
pagament corresponent al primer trimestre de 2019. 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Només m’agradaria..., ja que estem en època electoral, m’agradaria suggerir al 
proper govern de l’Estat que autoritzi els ajuntaments sanejats econòmicament 
com aquest la contractació de personal per facilitar l’acompliment de la llei. 
Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Ningú més? 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ 
DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Doncs seguim amb el següent punt, el punt tretzè, el dictamen que proposa la 
modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball. En aquest cas les 
modificacions proposades son les següents. 

D’una banda, transformar, amb efectes de l’1 de maig de 2019, amb motiu de 
l’excedència voluntària per interès particular d’un treballador, una plaça de 
monitor/monitora d’educació física de la plantilla de personal laboral de la 
corporació en una plaça de tècnic/tècnica d’esports, també de la plantilla de 
personal laboral, així com transformar el lloc de treball de tècnic/a auxiliar de 
gestió d’equipaments, que anava vinculat a la primera plaça, a un lloc de 
tècnic/tècnica d’esports. 

També modificar, en aquest cas, per una errada material, el punt tercer del 
dictamen del mes de març, que vam aprovar en el ple ordinari del mes de març, 
sobre la proposta d’acord de modificació de la plantilla municipal i la relació de 
llocs de treball, perquè on diu textualment «transformar una plaça de 
tècnic/tècnica d’inspecció de la plantilla de personal funcionari, escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, comeses especials, 
amb efectes 1 de juny de 2019, en una plaça de sotsinspector/inspectora de la 
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Policia Local, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, 
escala intermitja, C1» el que ha de canviar és el termini, o sigui, per no repetir tot 
això, doncs el que hauria de dir és «amb efectes de la data de la jubilació del 
funcionari de carrera que actualment ocupa la plaça de tècnic/tècnica» bla, bla, 
bla. Crec que m’entenen perfectament, és canviar l’1 de juny, «els efectes 1 de 
juny de 2019» a «efectes de la data de jubilació del funcionari de carrera». 

I en aquests cas, el tercer acord és que el ple municipal de data 21 de novembre 
de 2018 va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball en el sentit de 
transformar un lloc de treball d’ATS en un lloc de treball de tècnic/tècnica de 
prevenció de riscos laborals, en lloc de la correcta denominació de 
«tècnic/tècnica coordinador/coordinadora de prevenció de riscos laborals», per 
la qual cosa ara es proposa aprovar la descripció del lloc de treball amb aquesta 
darrera denominació que acano d’explicar i de llegir. Senyor Comellas...” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
La Junta de Govern Local de data 29 de març d’enguany, es va declarar a un 
treballador de la plantilla laboral, en categoria de monitor d’Educació Física i lloc 
de treball de Tècnic/a Auxiliar de Gestió d’Equipaments d’aquest Ajuntament, en 
situació d’excedència voluntària per interès particular a partir del dia 1 d’abril de 
2019. 
 
El Director del Servei d’Esports, informa la conveniència d’adaptar el lloc de 
treball de Tècnic/a Auxiliar de Gestió d’Equipaments a un lloc de treball de 
Tècnic/a d’Esports. Així com transformar la plaça de Monitor/a d’Educació Física 
a una plaça de Tècnic/a d’Esports, dins de la plantilla de personal laboral.  
 
En altre ordre de coses, segons consta també en informe del Servei de Recursos 
Humans, en data 21 de novembre de 2018, es va aprovar pel Ple Municipal, la 
modificació de la relació de llocs de treball en el sentit de transformar un lloc de 
treball d’ATS en un lloc de treball de Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals, 
en lloc de la correcta denominació de “Tècnic/a Coordinador/a de Prevenció de 
Riscos Laborals”.  
 
D’una altra banda, i segons consta en el mateix informe del Servei de Recursos 
Humans, en el Ple Municipal celebrat el passat dia 20 de març, es va aprovar la 
transformació d’una plaça de Tècnic/a d’Inspecció amb efectes 1 de juny de 
2019, quan els efectes que s’havien de fer constar eren els de la data de la 
jubilació efectiva de la persona que l’ocupa actualment.  
 
Vist que s’ha informat a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa del contingut 
de la proposta de modificació de plantilla i de relació de llocs de treball que es 
proposa.  
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En ús de les competències i capacitats d’autoorganització, conforme l’article 4.1 
a) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003,  
 
Es  proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Transformar, amb efectes 1 de maig de 2019, una plaça de Monitor/a 
d’Educació Física de la plantilla de personal laboral de la Corporació en una 
plaça de Tècnic/a d’Esports, també de la plantilla de personal laboral, així com 
transformar el lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de Gestió d’Equipaments (grup 
de sou 7 B2) (vinculat a aquesta plaça) a un lloc de Tècnic/a d’Esports (grup de 
sou 10A1).  
 
Segon.-  Modificar per una errada material, el punt Tercer.- del Dictamen del mes 
de març, de la proposta d’acord de modificació de la plantilla municipal i la relació 
de llocs de treball, on diu textualment:  
 
“Transformar una plaça de Tècnic/a d’Inspecció (A2) de la plantilla de personal 
funcionari, Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
comeses especials, amb efectes de l’1 de juny de 2019, una plaça de 
Sotsinspector/a de la Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala 
de Serveis Especials, Escala Intermitja (C1).” 
 
Ha de dir:  
 
“Transformar una plaça de Tècnic/a d’Inspecció (A2) de la plantilla de personal 
funcionari, Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, 
comeses especials, amb efectes de la data de la jubilació del funcionari de 
carrera que actualment ocupa la plaça de Tècnic/a d’Inspecció, una plaça de 
Sotsinspector/a de la Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala 
de Serveis Especials, Escala Intermitja (C1).” 
 
Tercer.- Aprovar la modificació de la Plantilla, d’acord amb els punts anteriors, 
segons consta en annex I.  
 
Quart.- Aprovar  la descripció del lloc de treball de Tècnic/a Coordinador/a de 
Prevenció de Riscos Laborals, segons  annex II i modificar la Relació de Llocs 
de Treball d’acord amb els punts anteriors i segons annex III. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 
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“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Abstenció.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Des d’Esquerra Republicana, ens abstenim.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal Ciutadans d’Esplugues vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 
 
 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. 
Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco González, Sra. Laura Benito 
Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir quinze vots. S’hi abstenen els 
regidors Sr. Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. Elisabet 
Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez i Sra. Anna Coll Zabala, és a dir 
cinc vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA 
MODIFICACIÓ DEL CONVENI I PACTES DE CONDICIONS SÒCIO-
ECONÒMIQUES I LABORALS (PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL). 
 
La senyora Díaz diu: 

“El punt catorzè, el dictamen que proposa la modificació del conveni i pactes de 
condicions socioeconòmiques i laborals del personal funcionari i laboral. Doncs 
en aquest moment es proposa una modificació del conveni amb els continguts 
següents. D’una banda, s’incrementa la compensació econòmica de les hores 
extraordinàries, segons el quadre que vam presentar el dia de la informativa i 
que consta en el dictamen. S’actualitza també el plus de festius per al personal 
de la Policia Local. S’afegeix el plus festius especials per a aquelles persones 
que, pel seu lloc de treball, estan obligades a treballar en els dies que són festes 
especialment sensibles per a la conciliació familiar i personal, com poden 
imaginar estem parlant de dies com l’1, de gener, el 5, el 6, o el 23 i 24 de juny, 
especialment també el 24, 25, 26 i 31 de desembre, estem parlant, per exemple, 
del dia de Nadal. I, per tant, el que fem és crear, com altres ajuntaments ja tenien, 
aquest plus de festius especials. I s’actualitza la compensació econòmica per 
l’assistència obligatòria per raó de serveis a jutjats en dia festiu. 

Amb aquesta proposta, que és una proposta consensuada amb la junta i el 
comitè i, per tant, amb la representació sindical, també el que fem és adaptar 
aquests plusos o aquesta compensació econòmica en hores extraordinàries a 
les quantitats de mitjana que podem trobar en altres municipis de la nostra 
comarca. I crec que és una bona notícia poder equiparar, com deia, aquestes 
quantitats.” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Vist que en de data 29 de març de 2019 s’ha reunit la Mesa General de 
Negociació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, formalment reunida 
segons la legislació vigent, el Conveni i els Pactes de condicions 
socioeconòmiques i laborals (personal funcionari i laboral) han acordat les 
diferents modificacions en 3 articles i en l’annex dels citats Conveni i Pacte.   
 
Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels acords següents:  
 
Primer.- Modificar l’Annex a l’apartat d’HORES EXTRES, on queda establerta la 
compensació econòmica en: 
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LABORABLES FESTIVES o NOCTURNES FESTIVES i NOCTURNES 

19,00 € 22,00 € 27,00 € 

 
Els imports seran actualitzats anualment segons conveni. 
 
En l’any 2021 i si no s’ha pactat un nou Conveni, es revisaran aquests imports 
amb efectes 2022, tenint en compte les possibilitats legals i pressupostàries 
vigents, i en el cas en que sigui possible baixar el número d’hores extres. 
 
Segon.- A l’article 18. Plusos, punt número 2.- Festius apartat e): modificació de 
la quantitat a percebre per aquest concepte, que serà de 196,19€ (resultat 
d’aplicar la quantitat actual 155,44€  més l’increment de 40,75€). 
 
Sempre que sigui possible legalment, es farà un increment addicional en aquest 
concepte de 10€ més mensuals a l’any 2021 i 10€ més mensuals al 2022. 
 
Tercer.- A l’article 18. Plusos, afegir un nou punt, denominat 9.- Plus dies 
especials. Aquest plus compensarà a les persones que pel seu lloc de treball 
estiguin obligades a treballar en els dies festius i en les jornades afectades, ja 
que són festes especialment sensibles per a la conciliació familiar i personal. La 
retribució màxima serà per a cada apartat i el dret de compensació es genera 
per les jornades efectivament realitzades. 
 
A - de les 06:00 hores del 01/01 a les 22:00 hores del 01/01 

125 € 
B - de les 14:00 hores del 05/01 a les 22:00 hores del 06/01 
C - de les 14:00 hores del 23/06 a les 14:00 hores del 24/06 
D - de les 06:00 hores del 25/12 a les 22:00 hores del 25/12 
E - de les 06:00 hores del 26/12 a les 14:00 hores del 26/12  
F - de les 22:00 hores del 24/12 a les 06:00 hores del 25/12 175 € 
G- de les 22:00 hores del 31/12 a les 06:00 hores del 01/01  
 
Les persones que realitzin jornades inferiors a 8 hores, cobraran la part 
proporcional a les hores treballades. 
 
Aquestes quantitats s’actualitzaran amb els increments que corresponguin en 
l’aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de cada any.  
 
Quart.- Modificar l’article 34. Assistència obligatòria per raó del Servei a 
Comissaries, Jutjats i Organismes Públics, en el seu apartat b) Compensació 
econòmica per assistència a jutjats s’estableix: 
 
- Si és fora de la jornada laboral i al Baix Llobregat, 75 € per dia (és indiferent si 
hi ha més d’una citació). 
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- Si és fora de la jornada laboral i fora del Baix Llobregat, 125 € per dia de citació 
(és indiferent si hi ha més d’una citació). 
 
Per al personal del torn de nit, es garanteix un descans en la jornada anterior a 
l’assistència de 2 hores, no acumulables i per descans efectiu en aquella nit. 
 
Cinquè.- Aquest acord entrarà en vigor el primer dia del mes següent a la seva 
aprovació per l’Òrgan competent. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, desde Canviem, nosotros vemos necesario que los sindicatos hagan la 
negociación colectiva y que traten de conseguir lo máximo posible para los 
trabajadores. Pero el tema de la regulación de las horas extras, ahí sí que vemos 
un hándicap porque nosotros siempre ya cuando comenzamos en el 2015 la 
legislatura ya veíamos que se hacían muchas horas extras y que en esta 
legislatura tendríamos que intentar de irlas acortando. La verdad es que no ha 
sido así. Yo creo que la Administración pública ha de dar ejemplo con el tema de 
las horas extras y, por lo tanto, no podemos ahora como el gobierno ha hecho 
decir a la empresa privada que le ponga un reloj para que la gente marque a ver 
qué horas hacen y que no hacen y nosotros, la Administración pública, nos 
saltemos esto. Por lo tanto, no estamos contentos con esto y nosotros nos 
abstendremos.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, a nosaltres ens agradaria també poder votar els punts per separat. Com que 
entenem que no els podem votar per separat, ens abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“Entenem des del Partit Demòcrata que satisfà la majoria dels treballadors i que 
té el vistiplau dels sindicats, així ho vam entendre en Comissió Informativa i, per 
tant, hi votarem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 
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“Des d’Iniciativa, coincidim amb l’argument del company de Canviem Esplugues, 
estem a favor d’actualitzar els preus pels plusos dels festius, però en contra de 
l’increment de les hores extres, ja que no estem a favor que es facin tantes hores 
extres. El nostre vot és abstenció.” 

La senyora Haro diu: 

“El nostre vot és un sí.” 

El senyor Torras diu: 

“Des d’Esquerra Republicana, ens abstenim també.” 

El senyor Roldán diu: 

“Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos de Esplugues, votaremos a favor 
teniendo en cuenta la negociación favorable y consensuada con los sindicatos. 
Y decir que la única forma..., para los portavoces que han hecho comentarios de 
bajar este número de horas extras, es tener una buena ratio e incrementar la 
plantilla en el número necesario para que no sea constante, recurrente, este 
sobreesfuerzo, y tengamos los servicios necesarios para la seguridad de la 
ciudadanía en Esplugues.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, li he demanat a més a més al nostre portaveu que només digui això, perquè 
sí que voldria puntualitzar jo alguna cosa, donat que hem estat treballant 
precisament amb la representació sindical. I expressar que nosaltres no podem 
estar més d’acord amb algunes de les coses que s’han dit i fins i tot la motivació 
per alguns grup municipals per abstenir-se, però efectivament estem en una 
situació en la qual la taxa de reposició era la que era i, per tant, no ens han 
quedat més remei. Els serveis s’han de donar a la ciutadania, a la ciutadania no 
li podem venir amb excuses i, per tant, hi han coses que s’han de fer i això vol 
dir que alguns treballadors i treballadores d’aquest ajuntament han tingut un 
sobreesforç, han hagut de fer un sobreesforç. Però pensem que era també 
imprescindible actualitzar i equiparar aquest preu, que no aprovem un increment 
d’hores, el que aprovem és un increment de preu de l’hora extra. Però ho torno 
a dir, no podem estar més d’acord, però per això hem de tenir unes altres eines 
que actualment no tenim. 

I, a més a més, recordo que aquell decret que permet a les policies locals i a les 
guàrdies urbanes també poder jubilar-se a partir dels seixanta, és quelcom 
magnífic, però que també a nosaltres ens posa en una problemàtica. I això fa i 
obliga que la nostra Policia Local també durant aquest període transitori hagi de 
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fer un esforç suplementari i hagi de fer més hores extres de les que nosaltres 
desitjaríem. Però és que demà no podem contractar un nou agent, saben que tot 
això està en marxa, però que comporta un temps, que comporta uns mesos, en 
alguns casos fins i tot més d’un any, perquè han de passar per la formació de 
l’Escola de Policia a Mollet del Vallès. Per tant, l’explicació era imprescindible, 
tot i que conceptualment no hi podem estar més d’acord. Dit això, si que, si no hi 
ha res a afegir, passaria al següent punt de l’ordre del dia. 

I ja ens n’aniríem a la Comissió Informativa d’Acció Social i Ciutadania. El punt 
setzè, que és el dictamen que proposa l’aprovació de la nova ordenança de 
tinença d’animals... (Veus de fons.) Ui, m’he saltat alguna cosa... Ai, sí, és que 
era tan curt... perdonin, doncs sí, sí, el punt..., a més tinc uns altres colors i m’he 
confós, perdonin. 

 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. 
Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas 
Novillo, és a dir catorze vots. S’hi abstenen els regidors Sr. Oriol Torras i Planas 
i Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sra. Anna Coll Zabala i Sr. Julián Carrasco González, és a dir sis 
vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
ACORD NÚMERO QUINZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA EL 
RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’UNA 
ACTIVITAT DE CARÀCTER PRIVAT. 
 
El punt quinzè de l’ordre del dia, és el dictamen que proposa el reconeixement 
de la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat. I en aquest 
cas el que es tracta és de reconèixer al treballador laboral, en l’actualitat tècnic 
d’informació de sistemes, la compatibilitat per a la realització de tasques 
relacionades amb tecnologies de la informació de caràcter privat, comprometent-
se 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. Senyor Comellas...” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
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Atesa la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat presentada pel tècnic 
informàtic de Sistemes David García Robles, per realitzar tasques relacionades 
amb tecnologies de la informació de caràcter privat,  comprometent-se 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. 
 
Atès l’informe emès per la coordinadora tècnica de Recursos Humans. 
  
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, es proposa a l’ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Reconèixer al treballador David García Robles, tècnic informàtic de 
Sistemes d’aquest Ajuntament, comprometent-se 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. 
 
Segon.- Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues votaremos en contra.” 

La senyora Coll diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, abstenció.” 

La senyora Haro diu: 
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“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Esquerra Republicana votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal Ciutadans d’Esplugues vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 

La senyora Díaz diu: 

“Perdonin, que estava pendent ara mateix d’un missatge, perquè crec que hi ha 
algun dels regidors, regidores, que s’havien queixat de problemes de wifi i hem 
fet una consulta. I ens diuen que en aquest moment dins la sala de plens no pot 
funcionar, perquè precisament els responsables de poder emetre en streaming 
el ple han hagut de canviar un cable d’antena i ho han fet a una altra boca i, per 
tant, ara això en aquest mateix moment invalida la possibilitat que puguem tenir 
aquesta wifi, que en aquests moment ens demanen des de serveis informàtics 
que millor no tocar res, que ho lamenten i que ho intentaran solucionar tan aviat 
com sigui possible. Han estimat poder prioritzar també fer en streaming el plenari. 

 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel 
Roldán Moreno, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir 
setze vots. Vota en contra el regidor Sr. Julián Carrasco González, és a dir un 
vot. S’hi abstenen les regidores Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez i Sra. Anna Coll Zabala, és a dir tres vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
 
ACORD NÚMERO SETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA NOVA ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS. 
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Molt bé. Doncs ara sí, anem al punt sisè, no, sisè no, setzè, dins la Comissió 
Informativa d’Acció Social i Ciutadania, que és dictamen que proposa l’aprovació 
de la nova ordenança de tinença d’animals. 

En el termini d’informació pública ha estat presentada una al·legació, subscrita 
pel Grup Municipal del PSC per considerar que resulta necessari limitar el 
nombre de gossos que poden ser conduïts de forma simultània per la mateixa 
persona, amb la finalitat de reduir les possibilitats de pèrdua de control sobre els 
mateixos i evitar la potencial generació de perjudicis sobre terceres persones i/o 
sobre altres animals. 

Els informes tècnic i jurídic incorporats a l’expedient proposen l’estimació de 
l’al·legació i incorporar al text en tràmit la següent limitació: «En les vies i/o espais 
públics, transports públics i espais d’ús públic en general, no és permesa la 
conducció de més de tres gossos no considerats perillosos, per persona, o de 
dos, si el pes conjunt d’ambdós supera els seixanta quilograms. La infracció 
d’aquesta limitació es proposa que sigui considerada falta greu.» Doncs amb 
aquest afegit, el que fem ara és proposar l’adopció dels següents acords: estimar 
les al·legacions formulades i incorporar al text en tràmit la limitació descrita i 
aprovar definitivament l’ordenança reguladora de la tinença d’animals i ordenar 
la seva publicació en la forma legalment prevista. Senyor Comellas...” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa d’Acció Social i Ciutadania: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en sessió de data 21 
de desembre de 2018 va aprovar inicialment el text de l’Ordenança reguladora 
de la tinença d’animals i va establir el següent:  
 
“Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals al 
municipi d’Esplugues de Llobregat i la Memòria General que acompanya al 
projecte d’Ordenança. El text íntegre d’aquests documents consta degudament 
incorporat a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’ordenança aprovada inicialment 
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, per termini de trenta dies hàbils, als efectes de 
presentació d’al·legacions o reclamacions. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de l’última de les publicacions oficials 
assenyalades. 
 
Així mateix, es publicarà a la Revista Municipal El Pont, al web municipal a través 
del Portal de Transparència i del Punt d'accés a la participació en el procediment 
d'elaboració normativa, a efectes de públic coneixement i de formulació de les 
al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 
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Tercer.- Les al·legacions i reclamacions que es presentin seran objecte 
d’informe pels serveis municipals corresponents i seran valorades i resoltes pel 
Ple de l’Ajuntament de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació 
definitiva de l’ordenança en tràmit. 
 
Cinquè.- Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi 
presentat cap al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord 
exprés però caldrà procedir a la publicació del text íntegre de la modificació de 
l’ordenança als efectes de la seva entrada en vigor.” 
 
Segon.- L’anunci de referència es va publicar al BOPB de data 13-2-19; al DOGC 
de data 15-2-19; a l’e-Tauler d'anuncis en data 13-2-19; així com al Portal de 
transparència, al Punt d’accés a la participació en el procediment d’elaboració 
normativa i a la Revista Municipal El Pont del mes de febrer de 2019. 
 
Tercer.- El termini d’informació pública va cloure en data 28 de març de 2019, i 
durant el seu recurs han estat presentada la següent al·legació: 
 
- Subscrita pel Grup municipal del PSC: 
L’al·legació posa de manifest que: “Durant aquest període ha tingut lloc un 
desafortunat incident, relacionat directament amb la conducció de gossos per la 
via pública, que ha evidenciat la necessitat de limitar el nombre de gossos que 
poden ser conduïts, de forma simultània per la mateixa persona;  amb la finalitat 
de reduir les possibilitats de pèrdua de control sobre els mateixos, amb la 
potencial generació de perjudicis sobre terceres persones i/o sobre altres 
animals. 
 
El text actual contempla aquesta limitació únicament en relació amb la conducció 
de gossos potencialment perillosos, però pensem que cal establir una limitació 
respecte a la resta de gossos que podria consistir en un nombre màxim i/o un 
nombre màxim combinat amb un pes màxim d’aquests animals. 
 
És per això, que formulem la present al·legació i proposem que, en el text en 
tràmit de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals s’incorpori una limitació  
del nombre de gossos que poden ser conduïts, de forma simultània, per la 
mateixa persona.” 
 
Quart.- A la vista de les al·legacions formulades, els serveis tècnics municipals 
han emès informe en el que es proposa incorporar al text en tràmit el següent: 
 
“A l’article 30, afegir un apartat b), amb el següent contingut: En les vies i/o espais 
públics, transports públics i espais d’ús públic en general, no és permesa la 
conducció de més de tres gossos no considerats perillosos per persona, o de 
dos si el pes conjunt d’ambdós supera els 60 Kg.  
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A l’article 55. 2), afegir un apartat h), amb el següent contingut: Conduir, a la 
vegada, més de tres gossos no potencialment perillosos, o dos en cas que 
superin els 60 Kg de pes, per persona a les vies i/o espais públics, transports 
públics i espais d’ús públic en general.” 
 
Consta també a l’expedient l’informe favorable del secretari de la Corporació, en 
relació amb la resolució de l’al·legació formulada i en relació amb l’aprovació 
definitiva del text de l’Ordenança en tràmit, amb la incorporació detallada al 
apartat anterior. 
 
Per la qual cosa, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions formulades durant el període d’informació 
pública, en la forma i amb abast contingut a l’informe de valoració d’ al·legacions 
incorporat a l’expedient administratiu i recollit a les modificacions del text definitiu 
de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals. 
 
Segon.- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals 
al municipi d’Esplugues de Llobregat, el text íntegre de la qual s’annexa a aquest 
acord. 
 
Tercer.- Publicar al Tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la 
Província, l’acord adoptat i el text íntegre de l’Ordenança. Posteriorment, al Diari 
Oficial de la Generalitat es publicarà l’acord adoptat i la referència de la 
publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a les persones que han formulat les 
al·legacions presentades. 
 
ANNEX 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Declaració Universal dels Drets dels Animals de 1978, afirma que els animals 
són éssers vius sensibles i que tenen uns drets que l’espècie humana ha de 
respectar. 
 
El Codi Civil de Catalunya estableix al seu Llibre V que els animals no tenen la 
consideració de coses; que són essers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, 
així com de moviment voluntària;  que estan sota la protecció de la llei; i que no 
poden ser objecte d’embargament en cap procediment judicial. 
 
De forma coherent, el  Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, Text Refós de la 
llei de Protecció dels Animals, el qual, en el seu art. 2,  determina com a finalitat 
pròpia la de “assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir 
una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en 
la defensa i preservació dels animals”. 
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En els darrers anys s’han produït canvis significatius, no només en la 
consideració legals dels animals, sinó en la ciutadania en relació amb la 
sensibilitat envers els animals, pel que fa a considerar el respecte de l’espècie 
humana pels drets dels animals com a base de la coexistència de les espècies 
en el món. 
 
Simultàniament, s’ha produït un notable increment del nombre d’animals, 
especialment de companyia,  que viuen a les ciutats; fet que genera  implicacions 
respecte les relacions de convivència i la utilització de l’espai públic. 
 
La tinença d’aquests animals té un valor potencial afectiu i emocional molt 
important per a alguns ciutadans i ciutadanes, però comporta tot un seguit 
d’obligacions i responsabilitats en relació amb la resta de persones, la ciutat i el 
mateix animal, com també amb la resta d’espècies animals i vegetals que 
conviuen de forma natural a l’ecosistema urbà. 
 
Per això, aquesta Ordenança atorga una gran rellevància a la consideració dels 
animals com a bé jurídic que cal protegir, en el marc de la Declaració Universal 
dels Drets dels Animals de 1978, del Codi Civil de Catalunya i la normativa 
sectorial recollida en el vigent Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, Text Refós 
de la llei de Protecció dels Animals i les Lleis 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
el règim jurídic de a tinença d’animals potencialment perillosos i 10/1999, de 30 
de juliol, sobre tinença de gossos considerat potencialment perillosos. 
 
Tanmateix, aquesta consideració no ha d’ésser impediment per a promoure i 
preservar la convivència cívica en la ciutat, així com el correcte ús i manteniment 
de l’espai públic, compartit per persones i animals. 
 
La tinença d’animals a Esplugues de Llobregat està regulada en l’actual 
Ordenança sobre tinença d’animals de companyia, aprovada en data 24 de 
febrer de 1999, i publicada al BOPB núm. 122 de 22 de maig de 1999. 
  
L’esmentada normativa, ha esdevingut una eina important per a la regulació de 
la tinença d’animals però necessita ser substituïda per una altra que reculli les 
novetats normatives produïdes durant aquests anys i, sobre tot, els canvis de 
mentalitat social en relació amb la convivència ciutadana, sobre l’ús de l’espai 
comú urbà en les ciutats, i les relacions entre animals i persones propietàries o 
posseidores i entre aquests animals i la resta de la ciutadania. 
 
És per això que, es considera oportuna la formulació, redacció i tramitació 
d’aquesta nova ordenança municipal que pretén recollir  la protecció i la tinença 
responsable dels animals adaptada al moment actual i a la normativa sectorial 
vigent, amb l’objectiu de preservar els drets dels animals, així com millorar i 
garantir la convivència entre persones i animals a la ciutat. 
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TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1. 
És objecte d’aquesta ordenança regular la protecció, el control i la tinença 
d’animals dintre del terme municipal d’Esplugues de Llobregat i, en especial, la 
interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència humana 
i en activitats d’esbarjo i lucratives amb una doble finalitat: la protecció de la 
convivència, la seguretat i la salut de les persones, i la protecció i el benestar 
dels animals. 
 
Aquesta ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, 
estatal i catalana de protecció i tinença d’animals i de tinença de gossos 
potencialment perillosos.  
 
Article 2. 
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per: 
 
1.- Animals domèstics: els que pertanyen a espècies que habitualment es crien, 
es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge, 
així com també els animals que es crien per a la producció de carn, pell o algun 
altre producte útil per l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en 
l’agricultura. 
 
2.- Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen 
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes 
d’aquesta ordenança, totes les varietats i espècies de gossos, gats i fures, així 
com les espècies que en el futur pugui determinar la normativa aplicable. 
 
3.- Gat feral: Els gats ferals son membres de l'espècie de felí domèstic (Felis 
catus), però no estan socialitzats amb els essers humans i per tant no son 
adoptables. Els gats ferals apareixen per l'abandonament o fugida de gats 
domèstics i es converteixen en gats silvestres desprès de viure un temps per si 
mateixos o son gats descendents d'altres gats ferals. Els gats ferals porten vides 
saludables i naturals en el seu propi espai, la seva llar es a l'aire lliure. 
 
4.- Animal abandonat: Animal que no va acompanyat de cap persona ni duu cap 
identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. La 
formalització de la situació d’abandonament es farà segons determina la 
normativa sectorial aplicable. 
  
5.- Animal perdut: Animal que duu identificació del seu origen o de la persona 
que n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona. Pot passar a la 
situació d’animals abandonat si es donen els requisits establerts a la normativa 
sectorial aplicable. 
 
6.- Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona 
que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el captiveri.  
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7.- Fauna salvatge:  
 
 7.1.- Autòctona: espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de 
l’Estat espanyol i les que hi hivernen o hi són de pas, que no entren dintre de la 
definició d’animals domèstics. 
 
 7.2.- No autòctona: espècies animals originàries de fora de l’Estat espanyol, 
que no entren dintre de la definició d’animals domèstics. 
 
8.- Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el 
fan apte per a la convivència amb les persones. 
 
9.- Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu al nucli urbà de les ciutats 
i pobles compartint territori geogràfic amb les persones (colom roquer, gavià 
argentat, estornells i d’altres espècies de la fauna salvatge autòctona o no que 
determini la legislació sectorial). 
 
10.- Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les 
instal·lacions per al manteniment d’animals, els establiments de venda i/o cria 
d’animals, els centres d’acolliment d’animals i d’altres instal·lacions o llocs 
anàlegs que pugui determinar la normativa sectorial aplicable. Queden excloses 
d’aquesta definició i als efectes d’aquesta Ordenança les instal·lacions que 
allotgin animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o d’algun altre 
producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en 
l’agricultura. 
 
11.- Instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia: establiments on 
es guarden els animals de companyia i se’n té cura, com ara les residències, les 
escoles d’ensinistrament, els clubs esportius, les gosseres esportives i de caça i 
els centres d’importació d’animals. 
 
12.- Adopció d’animals: Acte de lliurament d’un animal abandonat a una persona 
que desitgi fer-se’n càrrec de forma permanent. 
 
13.- Acolliment d’animals: Acte de lliurament d’un animal abandonat o perdut a 
una persona que desitgi fer-se’n càrrec de forma temporal. 
 
14.- Patiment físic: estat en el qual hi ha dolor, entès com l’experiència sensorial 
aversiva que produeix accions motores protectores i que donen com a resultat 
l’aprenentatge per evitar-lo, cosa que pot modificar trets de conducta específics 
de l’espècie, com ara la conducta social. 
 
15.- Patiment psíquic: estat en el qual es produeixen signes d’ansietat i temor, 
com són vocalitzacions d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives 
o redirigides, respostes de paralització o immobilització, salivació, panteix, 
micció, defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil·les, taquicàrdia 
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o contraccions reflexes de la musculatura esquelètica que originen tremolor, 
tremor i altres espasmes musculars. 
 
 
TÍTOL II. DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS 
 
Capítol I. Condicions de la tinença 
 
Article 3. 
La tinença d’animals resta condicionada al compliment dels següents requisits 
per part de les persones propietàries o posseïdores: 
 
a. Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat 
òptimes per al seu allotjament, maneig i tracte, d’acord amb les necessitats 
pròpies de la seva espècie. 
 
b. Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties a veïns i veïnes, a altres 
persones o a l’animal mateix. 
 
c. Tenir 16 o més anys i/o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la 
complementada en els termes previstos per les normes civils. 
 
d. Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de 
seguretat o altres establerts per les autoritats competents, si escau. 
 
Les persones posseïdores d’animals estan obligades a evitar-ne la seva fugida.  
 
Article 4. 
Les persones propietàries o posseïdores de gossos considerats potencialment 
perillosos hauran de disposar, a més, de la llicència administrativa per a la 
tinença i conducció a què es refereix aquesta Ordenança i complir amb les 
obligacions específiques establertes per a la seva tinença i conducció. 
 
Article 5. 
a. Sense perjudici del que estableix l’article 18 de la present ordenança, és 
permesa la tinença d’animals salvatges en captivitat sempre que pel seu número 
o per altres circumstàncies acreditades no suposin un risc per a la salut o la 
seguretat de les persones o la seguretat o manteniment de l’espai públic; aquesta 
tinença estarà sotmesa al règim de comunicació prèvia.  
 
b. La comunicació prèvia per a la tinença d’animals salvatges en captivitat, haurà 
d’anar acompanyada de la documentació següent: 
 
b.1. Documentació tècnica, redactada i signada per veterinari/nària, relativa a la 
descripció dels animals, referida com a mínim a l’espècie, raça, edat i sexe si és 
fàcilment determinable, domicili habitual de l’animal i condicions de manteniment. 
 



 
 pàg 85
   
 

b.2. Certificació tècnica, redactada i signada per veterinari/nària, relativa al 
compliment de les condicions higièniques i sanitàries, de seguretat i de benestar 
de l’animal. 
 
b.3. Autoritzacions previstes per la legislació sobre els animals  salvatges. 
 
b.4. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, en el seu cas. 
 
b.5 Declaració de nucli zoològic, en els supòsits establerts per la  normativa 
 
c. La tinença permesa d’animals salvatges en captivitat requerirà que les 
persones propietàries o posseïdores els tinguin en condicions de manteniment 
adequades per tal de proporcionar-los l’aliment, l’aigua, l’allotjament, les 
condicions ambientals i les cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap 
sofriment i per satisfer la seva salut i benestar, d’acord amb les necessitats 
pròpies de la seva espècie. 
 
d. Així mateix, les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals també 
hauran de mantenir-los en condicions de seguretat i d’higiene, amb total 
absència de molèsties i perills per a les persones, els altres animals, les coses, 
les vies, els espais públics i el medi natural. En particular, és prohibit: 
 
d.1.- Exhibir i passejar animals salvatges en captivitat a les vies, espais i 
equipaments públics i als passadissos interiors i espais comuns dels 
establiments comercials col·lectius. 
d.2.- Traslladar animals salvatges en captivitat per mitjà del transport públic. 
d.3.- Criar animals salvatges en captivitat. 
 
e. Els animals salvatges de tinença permesa ha d’esser registrats al Registre 
Censal Municipal d’Animals en el termini d’un mes des de la seva tinença. 
  
Article 6.  
Es prohibeix la criança d’animals domèstics per a qualsevol tipus de consum o 
de finalitat comercial. 
 
També es prohibeixen la tinença i el comerç de primats i qualsevol altre tipus de 
transacció i la cessió de primats entre particulars, així com els centres de cria i 
subministradors de primats per experimentació i els centres de cria d’animals 
salvatges en captivitat. En tot cas, la tinença de primats podrà ser expressament 
autoritzada en el cas d’institucions, centres de rescat, refugis i altres entitats, la 
finalitat de les quals sigui la preservació i la conservació d’aquests animals. 
 
Article 7. 
No es permesa l'exhibició d'animals salvatges en circs o en altres activitats que 
es trobin de manera permanent o temporal al municipi d’Esplugues de Llobregat, 
amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o 
posseïdores d'aquests animals. Tanmateix, no es permet l'entrada ni la 
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instal·lació a d’Esplugues de Llobregat d'animals salvatges de circs o altres 
activitats, encara que aquests no participin en l'espectacle, com a forma de 
garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades. 
 
Article 8. 
La tinença d’animals considerats potencialment perillosos restarà condicionada 
als requeriments i exigències específiques formals, de seguretat, de 
manteniment i de convivència que se’ls imposi i, en cas d’incompliment, podran 
ser comissats i traslladats a un establiment adequat a càrrec de la persona 
propietària o posseïdora.  
 
Article 9. 
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat 
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i 
les molèsties que l’animal ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, 
a les vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que 
estableix la legislació aplicable. Així mateix, ha de disposar de la documentació 
exigible i complir amb la normativa sanitària i de protecció dels animals. 
 
Article 10. 
El transport d’animals en vehicles particulars s’ha de dur a terme en un espai 
suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure, protegit de la 
intempèrie i de les diferències climàtiques fortes, i sempre utilitzant els mitjans 
de subjecció o seguretat que s’estableixin a la normativa de trànsit. En la càrrega 
i descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un equip adequat per evitar-los danys 
o patiments i evitar-ne la fugida.  
 
Article 11. 
Qualsevol tipus de transacció o intercanvi d’animals de companyia en certàmens 
o altres concentracions d’animals vius requereix l’autorització prèvia i expressa 
del departament competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Capítol II. Prohibicions 
 
Article 12. 
Queda expressament prohibit, respecte als animals: 
 
a) Maltractar-los, agredir-los i/o afectar-los físicament o psicològicament o 
sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi com a resultat patiment o 
danys físics o psicològics. 
 
b) Abandonar-los i/o alliberar-los i/o no evitar la  fugida d’animals. 
 
c) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los. 
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d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic, 
sanitari, de benestar i de seguretat. 
 
e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts del 
cos o òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas 
de necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut de l’animal o per limitar-ne o 
anul·lar-ne la capacitat reproductiva. 
 
f) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o 
el comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
g) No facilitar-los l’alimentació i la hidratació suficient i equilibrada per mantenir 
uns bons nivells de nutrició i salut. 
 
h) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació 
per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals. 
 
i) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones que tinguin 
limitada legalment la seva capacitat, sense l’autorització de les persones que 
tenen assumida la pàtria potestat, tutela o curatela, segons crrespongui. 
 
j) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i 
establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les donacions entre els 
particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin ànim de lucre 
i es garanteixi el benestar de l’animal. En el cas d’establiments autoritzats, els 
animals de companyia no podran romandre en el punt de venda durant un 
període total superior a tres setmanes. 
 
k) Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via i als 
espais públics.  
 
l) Pidolar amb animals o exhibir-los de forma ambulant com a reclam. 
 
m) Utilitzar i/o exhibir animals salvatges, encara que no es tracti d’espècies 
protegides, en els circs, espectacles públics o altres activitats que es trobin de 
manera permanent o temporal al municipi d’Esplugues de Llobregat, així com la 
entrada i/o la instal·lació d’animals salvatges de circs o altres activitats encara 
que aquests no participin en l’espectacle. 
 
n) En tot el terme municipal, la caça excepte en llocs autoritzats, prèvia 
autorització expressa de l’administració competent; i la captura d’animals, llevat 
la que realitzen els serveis municipals i/o persones prèviament autoritzades amb 
la finalitat de protegir la salut i la salubritat pública, la seguretat ciutadana i el 
medi natural. 
 
o) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals 
i a les condicions higièniques i sanitàries. 
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p) La circulació de gossos lligats a qualsevol mena de vehicle motoritzat. 
 
q) Mantenir-los lligats en un lloc fix durant més de dues hores i, en el cas dels 
cadells, durant més d’una hora o limitar-los, de forma duradora, el moviment 
necessari. Mai podran estar lligats en espais reduïts o en habitacles no aptes 
que els puguin causar danys. 
 
r) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, 
lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com 
psicològicament. 
 
s) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions 
de seguretat dels animals en el transport i d’acord amb el que preveu l’article 10 
d’aquesta Ordenança. 
 
t) Utilitzar animals en baralles i en atraccions firals, en atraccions giratòries amb 
animals vius lligats i altres assimilables, així com les matances públiques 
d’animals i tir al colom i altres pràctiques similars.  
 
u) Organitzar, promoure, facilitar la celebració o participar en correbous (festes 
amb bous sense mort de l’animal) i altres activitats assimilables. 
 
v) Utilitzar animals en espectacles, filmacions i altres activitats publicitàries, 
culturals o religioses o qualsevulla altra activitat que els puguin ocasionar dany 
o sofriment o bé que suposin degradació, paròdies, burles o tractaments 
antinaturals, o que els causin estrès o que poden ferir la sensibilitat de les 
persones que els contemplen. També les activitats publicitàries, filmacions i 
actes culturals o recreatius amb animals salvatges. 
 
w) Fotografiar i/o captar imatges d’animals per al cinema, la televisió, xarxes 
socials o altres mitjans de difusió o per a ús particular, que reprodueixin escenes 
de crueltat, maltractament o sofriment d’animals sense disposar de l’autorització 
municipal prèvia per garantir que els danys siguin simulats i els productes i els 
mitjans emprats no provoquin cap perjudici a l’animal. 
 
x) Molestar i alimentar als animals en les vies i espais públics, -tret de 
l’alimentació autoritzada a les colònies controlades de gats ferals i la col·locació 
per part de personal autoritzat per l’Ajuntament de menjadores per a determinats 
espècies concretes d’animals-, capturar o comercialitzar els animals salvatges 
urbans, llevat dels controls autoritzats de poblacions d’animals. En el cas dels 
animals salvatges urbans, la prohibició de donar-les aliments es fa extensiva 
també als següents espais: portals, finestres, terrasses i balcons i d’altres indrets 
similars, si això comporta molèsties a les persones o afectació a l’espai urbà. 
 
y) La criança d’animals domèstics i de companyia en domicilis particulars, llevat 
de disposar de la corresponent autorització.  
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z) Exhibir o passejar animals salvatges per les vies i espais públics, quan la seva 
tinença sigui permesa. 
 
aa)  Anunciar transaccions d’animals per qualsevol mitjà sense que s’identifiqui 
expressament el número de registre de nucli zoològic del transmitent; en especial 
es prohibeixen els anuncis entre particulars de qualsevol transacció dels seus 
animals, inclosa la donació. 
 
Capítol III. Condicions de manteniment 
 
Article 13. 
a) Les persones propietàries o posseïdores d’un animal han de proporcionar-li 
l’aliment, l’aigua, l’allotjament, les condicions ambientals d’espai, ventilació, 
humitat, temperatura, llum, aixopluc i les cures necessàries per evitar que pateixi 
cap sofriment i per satisfer les necessitats que n’assegurin el benestar, incloent-
hi l’activitat física, en condicions adequades a la seva espècie i raça.  
 
b) Respecte als animals domèstics, d’acord amb les característiques especials 
del lloc d’ubicació i de l’animal, s’estableixen les següents condicions 
d’allotjament, sens perjudici del que les autoritats competents puguin establir 
reglamentàriament o determinar en casos particulars: 
 
b.1.- Els animals han de disposar d’espai suficient i poder accedir a un aixopluc 
contra la intempèrie. L’aixopluc ha de ser impermeable i d’un material que aïlli de 
forma suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l’animal; ha d’estar 
convenientment airejat i s’ha de mantenir permanentment en un bon estat de 
conservació i de neteja. En tot moment s’han de prendre les mesures que calguin 
per evitar-hi l’entrada d’aigua, així com l’escalfament excessiu. 
 
b.2.- Un animal de més de 25 Kg o dos animals el pes dels quals sumi més de 
25 kg han de disposar d’un espai mínim de 6 m2, llevat dels centres veterinaris i 
dels centres d’acolliment d’animals de companyia degudament acreditats quan 
aquests animals estiguin en espera que la persona propietària els passi a recollir 
o en dipòsit per ordre judicial o administrativa. 
  
b.3.- Els animals mai no poden tenir com a allotjament habitual els vehicles, 
celoberts, galeries, terrats, patis de ventilació o balcons; en el cas de llocs 
adjacents i exteriors als habitatges, sempre hi han d’estar directament 
connectats amb l’interior i han de disposar d’unes dimensions que permetin el 
lliure moviment dels animals.  
 
b.4.- Els animals no poden mantenir-se permanentment lligats. En els casos 
d’animals que per causes justificades s’hagin de mantenir subjectes en un lloc 
concret durant un espai de temps superior a 2 hores, només es podran utilitzar 
els mitjans de subjecció determinats a l’article 4 del Decret 6/1999, de 26 de 
gener, sobre les condicions de manteniment dels animals de companyia o 
normativa que el substitueixi o modifiqui. 
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b.5.- Es prohibit tancar els animals en els maleters dels vehicles així com 
mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions 
climàtiques extremes. 
 
b.6.- No es poden deixar els animals sols durant més de dotze hores. 
 
b.7.- En el cas dels gossos, s’ha de facilitar la sortida diària a l’exterior del domicili 
o lloc de tinença almenys dos cops al dia, amb l’excepció dels cadells que encara 
no hagin estat degudament immunitzats. 
 
b.8.- Els animals han de tenir accés en tot moment a aigua potable i neta i 
degudament protegida del fred i de la calor, i se’ls ha de facilitar una alimentació 
equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut. 
 
b.9.- La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer diàriament, i s’han de 
mantenir els allotjaments nets, desinfectats, desratitzats i desinsectats 
convenientment, per garantir les degudes condicions higienicosanitàries. 
 
b.10.- Els espais que alberguin animals potencialment perillosos o amb 
perillositat constatada, han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que 
en surtin i cometin danys a tercers: 
 
a.- Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han 
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
 
b.- Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la 
resta del contorn i s’han de dissenyar per evitar que els animals puguin 
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 
 
c.- El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha 
un animal d’aquest tipus. 
 
Article 14. 
El contingut d’aquest article és d’aplicació només als animals que, per causes 
justificades, s’han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de 
temps determinat, llevat del que disposin les autoritats competents per a casos 
particulars específics: 
 
a) El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores Les cadenes 
fixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena 
escorredora estigui justificada. 
 
b)  El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, 
no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar-li els moviments, el qual ha de 
poder jeure i arribar sense problemes a l’aigua i l’aixopluc. En cap cas la longitud 
de la cadena serà inferior a 3 metres. 
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c) Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de 
permetre que l’animal pugui jeure i arribar a l’aixopluc, a l’aigua i a l’aliment. 
 
d) Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o 
l’enrotllament i la immobilització de l’animal. 
 
e) En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de 
ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi 
estrangulació. 
 
f) Els gossos de guarda i, de forma general, els animals que es mantenen lligats, 
no poden restar en aquestes condicions més de dues hores seguides; en aquest 
cas, han de poder fer exercici. 
 
g) Els animals amb edat subadulta han de disposar d’un grau superior de llibertat 
de moviments i no es poden mantenir lligats o en un espai reduït més d’una hora 
seguida. 
 
Article 15. 
És prohibit mantenir els animals en vehicles estacionats sense adoptar les 
mesures necessàries perquè a l’interior del vehicle no s’assoleixin temperatures 
que puguin provocar-los alteracions, s’ha de facilitar en tot moment la ventilació 
i no poden romandre-hi més d’una hora; en els mesos d’estiu, hauran 
d’estacionar-se en una zona d’ombra permanent, facilitant en tot moment la 
ventilació i per un període no superior a 20 minuts. En cap cas pot ser el lloc que 
els albergui de forma habitual. 
 
Article 16. 
a)  Les persones propietàries o posseïdores d’animals de guarda i vigilància 
d’obres, empreses i habitatges han d’impedir que l’animal pugui abandonar el 
recinte i molestar les persones vianants o causar-los lesions o provocar 
accidents. 
 
b)  És obligatori col·locar en un lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de 
l’existència d’un animal de vigilància. 
 
Capítol IV. Consideracions dels animals potencialment perillosos 
 
Article 17.  
Als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals potencialment 
perillosos els següents: 
 
a) Aquells que, pertanyent a la fauna salvatge o no i sent utilitzats com animals 
domèstics o de companyia, mostren de forma individual una conducta 
d’amenaça o d’agressió sense provocació constatada o responen agressivament 
sense cap estímul extern, previ informe o peritatge oficial. 
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b) Aquells establerts legal o reglamentàriament amb caràcter general, per a 
l’espècie o raça, amb independència de l’agressivitat individual. 
 
c) Aquells que estiguin inclosos dins d’alguna de les categories descrites en l’art. 
18. 
 
Article 18. 
És prohibida la tinença d’animals salvatges en captivitat potencialment perillosos, 
els quals són aquells inclosos en la definició de l’art. 17 o  que compleixen algun 
dels requisits següents: 
 
a) Els rèptils consistents en cocodrils, caimans i ofidis verinosos i la resta de tots 
els rèptils que superin els 2 kg de pes actual o adult excepte les tortugues; els 
artròpodes i peixos, la inoculació de verí dels quals necessiti l’hospitalització de 
la persona o animal agredit; i els  mamífers que superin els 10 Kg en l’estat adult, 
excepte en el cas de les espècies carnívores, el límit de les quals estarà en els 
5 Kg. 
 
b) Els animals que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin 
agredit les persones o altres animals, quan la seva perillositat hagi estat 
dictaminada per l’autoritat municipal competent. 
 
c) Els animals que legalment o reglamentàriament es determinin com a animals 
salvatges en captivitat potencialment perillosos. 
 
Art. 19. 
a) Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els següents: 
 
a.1.- Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akita 
Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasiler, Mastí 
Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, 
Terrier de Staffordshire Americà, Tosa Inu o Japonès. 
 
a.2.- Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
 
a.3.- Els que reuneixen tots o alguns dels següents requisits: forta musculatura, 
aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat 
caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la 
creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, 
amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll 
ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom 
musculat i curt; extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors 
musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. La 
determinació del caràcter perillós d’aquests gossos es podrà fer amb caràcter 
general per raça, si aquesta existeix, o individualment per gos. 
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a.4.- En tot cas, dintre d’aquest apartat s’inclouen les races següents o llurs 
encreuaments: Alà espanyol, Akita americà, American Bully, Bulldog americà, 
Cane Corso, Dog canari i Villano de las Encartaciones.  
 
a.5.- Qualsevol altre que indiqui la normativa vigent.  
 
b) La tinença i conducció d’aquest tipus de gossos està sotmesa a les 
autoritzacions, condicions i limitacions establertes legalment o reglamentària. 
 
Article 20. 
a.- La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà 
l’obtenció prèvia de la llicència administrativa municipal corresponent. Aquesta 
llicència l’atorga l’ajuntament del municipi on està censat el gos. 
 
b.- L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos requereix el compliment de tots 
els requisits següents: 
 
1. Inscripció del gos en el registre censal municipal. 
 
2. Ser major d’edat. Cal acreditar-ho amb el DNI, NIE, passaport, carnet de 
conduir o document acreditatiu equivalent i admès. 
 
3. No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions o tortures, 
contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, 
associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per 
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. Aquest 
particular s’acredita mitjançant certificació administrativa d’antecedents penals 
que sol·licita la mateixa Administració municipal amb el consentiment previ de la 
persona sol·licitant, si no és aportada per aquesta. 
 
4. No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna 
de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei 50/1999, 
de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No 
obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, si escau, renovació de la 
llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta 
llicència, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió 
anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament. 
 
5. No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin 
comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del 
Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
 
6. Mentre no existeixi un registre sobre aquesta matèria, l’acreditació del 
compliment d’aquest requisit es farà mitjançant declaració responsable de la 
sol·licitant, amb els efectes que li atorga la llei. 
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7. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos 
potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès 
pels centres de reconeixement mèdic legalment o reglamentàriament autoritzats. 
 
8. Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb una cobertura no inferior a l’establerta legalment.  
 
9. En la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, hi 
hauran de figurar obligatòriament les dades d’identificació de l’animal, incloent-
hi el número de microxip. Anualment, coincidint amb la renovació de 
l’assegurança, se n’haurà de lliurar una còpia a l’Ajuntament del rebut acreditatiu 
de l’últim pagament. 
 
10. Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip 
i la cartilla sanitària de l’animal. 
 
11. Fer el pagament de la taxa establerta per la ordenança Fiscal corresponent, 
si s’escau.  
 
c.- La llicència tindrà una vigència de cinc anys des de la data del seu 
atorgament, i podrà ser renovada a petició de la persona titular per períodes 
successius d’igual termini. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència 
en el moment en què la titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits. 
 
d.- El tràmit s’inicia per sol·licitud de la persona interessada i finalitza, en el seu 
cas, amb el lliurament a la persona interessada de la resolució municipal i de la 
corresponent acreditació on constaran, com a mínim, les dades de l’animal i de 
la persona propietària o posseïdora. 
 
Article 21. 
Els establiments que acullen animals potencialment perillosos i els que es 
dediquen a la seva explotació hauran de disposar de les autoritzacions 
pertinents, així com complir les mesures de registre i de seguretat establertes 
legal o reglamentàriament. 
 
Article 22. 
La castració per mesures de seguretat d’aquest tipus d’animals que presentin 
comportaments agressius patològics, no solucionats amb les tècniques 
d’ensinistrament i terapèutiques existents, podrà ser efectuada de forma 
voluntària a petició de la persona propietària o posseïdora o instada per l’autoritat 
competent i sempre sota el control  facultatiu veterinari corresponent. 
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Capítol V. Normes sanitàries 
 
Article 23. 
a.- Les persones propietàries o posseïdores estan obligades a proporcionar les 
cures necessàries per garantir la salut i el benestar dels animals tant pel que fa 
a tractaments preventius com guaridors de malalties i les que disposin les 
autoritats sanitàries o legislació vigent. 
 
b.- En cas de declaració d’epizoòties (epidèmies) les persones propietàries o 
posseïdores d’animals compliran les disposicions preventives sanitàries que 
estableixen les autoritats competents. 
 
c.- Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties 
o que pateixin afeccions cròniques incurables que suposin un perill per a la salut 
de les persones s’hauran de sacrificar a criteri de les autoritats sanitàries i amb 
càrrec a la persona  propietària o posseïdora. 
 
d.- Sense perjudici del que s’estableix l’apartat anterior, resta prohibit el sacrifici 
d’animals llevat en aquells casos que sigui dictaminat sota criteri veterinari, 
ateses conductes marcadament agressives envers les persones o altres animals. 
 
Article 24. 
a.- Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat veterinària, 
utilitzant mètodes que evitin el patiment físic i psíquic de l’animal, amb sedació 
profunda o anestèsia general prèvia i d’acord amb la normativa sectorial vigent. 
 
b.- L’eliminació de l’animal mort o sacrificat s’haurà de fer d’acord amb la 
normativa vigent i amb les especificacions que determinin les autoritats 
sanitàries. 
 
Article 25. 
a.- Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin agredit, 
mossegat o causat lesions a persones o d’altres animals estan obligades a: 
 
a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona 
agredida o  propietàries de l’animal agredit, a les seves representants legals i a 
les autoritats competents que ho sol·licitin. 
 
b) Comunicar l’agressió i presentar la documentació sanitària i censal de 
l’animal, en un termini màxim de 24 hores després dels fets, a les autoritats 
municipals i posar-se a la seva disposició. 
 
c) Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària durant un període de 14 
dies i presentar dos certificats o informes veterinaris a les autoritats sanitàries 
municipals; el primer, en un termini no superior a 48 hores després de la agressió 
o lesió i el segon, al cap de 15 dies d’haver iniciat l’observació veterinària. 
L’observació veterinària es pot fer en el domicili. 
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Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat municipal ho consideri 
necessari es podrà obligar a ingressar l’animal en un centre autoritzat per 
realitzar l’observació. Les despeses de captura i estada aniran a càrrec de la 
persona propietària o posseïdora. 
 
d) Comunicar a l’autoritat sanitària local i a la persona professional veterinària 
encarregada de l’observació de qualsevol incidència que esdevingui (mort de 
l’animal, robatori, pèrdua, trasllat...) durant el període d’observació veterinària. 
 
b.- Els veterinaris i les veterinàries de la ciutat tenen l’obligació de notificar a 
l’Administració municipal els casos que hagin atès consistents en lesions 
produïdes per agressions entre animals o a persones. 
 
c.- Si l’animal agressor no té propietària coneguda, els serveis municipals es 
faran càrrec de la captura i de les despeses d’observació. 
 
d.- Les persones agredides per un animal s’hauran de posar en contacte amb les 
autoritats sanitàries locals i hauran de facilitar les dades que coneguin de l’animal 
agressor i de la  persona propietària o posseïdora, si en són coneixedores,  per 
donar compliment al que preveu aquesta ordenança. 
 
TÍTOL III. CONVIVÈNCIA EN LA CIUTAT 
 
Capítol I. Condicions generals. Animals molestos, abandonats o morts 
 
Article 26. 
Les persones propietàries o posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les 
mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel 
comportament i les molèsties derivades del seu manteniment, conducció i 
allotjament, tant de dia com de nit. 
 
Es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, 
galeries i balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits i/o 
cants destorbin el descans del veïnat. 
 
Article 27. 
Als efectes d’aquesta ordenança, tindrà la consideració d’animal molest aquell 
animal que hagi estat recollit en la via o espai públic més de dues vegades en un 
any o aquell animal que, de forma constatada pel personal municipal, hagi 
provocat molèsties per sorolls, males condicions higièniques o danys en més de 
dues ocasions en els darrers sis mesos. 
 
Article 28. 
a.- Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap 
persona, però està degudament identificada en relació amb el seu origen i consta 
la persona que n’és propietària o posseïdora. En aquest supòsit els serveis 
municipals o entitat habilitada l’hauran de recollir sempre que pel seu pes o volum 



 
 pàg 97
   
 

sigui possible i l’hauran de traslladar a un centre d’acolliment d’animals i/o a un 
altre establiment adequat determinat pels serveis municipals.  
 
Es posarà aquesta situació en coneixement de la persona propietària o 
posseïdora i se li comunicarà que té un termini de vint dies naturals per recuperar 
l’animal des de la notificació i per abonar prèviament totes les despeses 
originades i taxes corresponents, independentment de les sancions pertinents 
que li puguin ser aplicables. Així mateix, se li comunicarà que transcorregut 
aquest termini serà considerat animal abandonat, per la qual cosa se’n promourà 
la cessió o l’adopció. 
 
b.- Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap 
persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és 
propietària o posseïdora. En aquest supòsit els serveis municipals o entitat 
habilitada l’hauran de recollir, sempre que pel seu pes o volum sigui possible i 
l’hauran de traslladar a un centre d’acolliment d’animals i/o a un altre establiment 
adequat determinat pels serveis municipals, fins que la persona propietària o 
posseïdora  pugui acreditar aquest caràcter i el recuperi en un termini màxim de 
vint dies naturals, des de la recollida, previ pagament de les taxes i despeses 
corresponents. Transcorregut aquest període l’animal es podrà cedir o adoptar.  
 
c.- Per lliurar un animal recollit a la persona propietària o posseïdora, aquesta 
haurà d’acreditar-ne la propietat o possessió, aportar la cartilla sanitària i estar al 
corrent de les obligacions i disposar de les autoritzacions corresponents a 
l’animal, excepte en casos justificats determinats per l’autoritat municipal.  
 
En qualsevol cas, abans del lliurament es procedirà a la identificació de l’animal 
en la forma prevista en aquesta Ordenança. Seran de càrrec de la persona 
propietària o posseïdora la totalitat de les despeses derivades de la correcta 
identificació de l’animal. 
 
d.- Qualsevol persona que tingui coneixença de l’existència d’animals morts, sols 
o ferits a les vies i/o espais públics ha de comunicar-ho a l’Ajuntament per 
procedir a la seva recollida. 
 
Article 29. 
a)  Els animals abandonats, ferits o morts en les vies i espais públics, seran 
retirats pels serveis municipals, si el seu pes o volum ho permet, i, si no, ho faran 
empreses habilitades, amb destinació als indrets o instal·lacions corresponents, 
d’acord amb la normativa vigent. En el cas d’animals d’obligatòria identificació, 
s’haurà de verificar si es troba identificat amb microxip i/o ADN sanguini,  als 
efectes de comunicació a la persona propietària, sense perjudici de la 
repercussió dels costos generats. 
 
b)  Els animals morts en un domicili o espai particular, podran ser recollits pels 
serveis municipals, prèvia sol·licitud de recollida a l’Ajuntament feta per la 
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persona propietària, en funció de l’espècie i característiques de l’animal i de les 
disponibilitats personals i materials de recollida.   
 
c)  Les persones que no puguin continuar tenint un animal del qual són 
propietaris o posseïdors, hauran de comunicar-ho per escrit al departament 
municipal competent en matèria de protecció d’animals amb la finalitat de 
realitzar les actuacions necessàries per lliurar-lo en les dependències que 
determini aquest departament o en una entitat de protecció dels animals 
legalment constituïda. Només en cas d’impossibilitat justificada, el serveis 
municipals podran recollir l’animal del lloc on es trobi.  
 
d)  Les despeses que es generin per la recollida, transport, cures, manteniment, 
eutanàsia o eliminació de l’animal aniran a càrrec de la persona propietària o 
posseïdora. Els fets imposables, quotes i els altres elements tributaris es 
determinaran en les corresponents ordenances fiscals.  
 
Capítol II. Animals a les vies i/o espais públics 
 
Article 30. 
a) En les vies i/o espais públics, transports públics i espais d’ús públic en general, 
els animals han d’anar acompanyats i conduïts per persones que puguin 
respondre del comportament de l’animal i proveïts de corretja o cadena i collar o 
qualsevol altre mètode de subjecció que no el provoqui dany físic ni lesions a 
l’animal, que sigui adient a la seva espècie i raça i que li permeti un moviment 
ampli; a més, han de portar algun element extern que permeti la seva identificació 
i la de la propietària. Només queden exempts d’aquesta obligació, en els llocs o 
espais que l’autoritat municipal habiliti o determini específicament com 
autoritzats per deixar lliures els gossos i dintre dels límits horaris que, en el seu 
cas, es puguin establir. Tot això, sens perjudici de les disposicions específiques 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
b) En les vies i/o espais públics, transports públics i espais d’ús públic en general, 
no és permesa la conducció de més de tres gossos no considerats perillosos per 
persona, o de dos si el pes conjunt d’ambdós supera els 60 Kg.  
 
c) Es permet l’ús de corretges extensibles per a gossos de menys de 15 Kg, les 
quals només es podran estendre en zones àmplies on no puguin fer caure ningú 
ni provocar lesions a altres animals o persones. Tot això, sense perjudici del que 
disposi la normativa específica sobre gossos considerats potencialment 
perillosos.  
 
d) No es podran fer servir els collars que funcionen provocant l’asfixia de l’animal 
(nus escorredor) o fent pressió amb puntes al coll, ja sigui directament acabades 
en metall, protegides amb plàstic o amb altres materials.  
 
e) Els collars d’impulsos o elèctrics només es podran fer servir puntualment en 
el marc d’una teràpia sota direcció facultativa degudament acreditada. 
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f) L’ús de morrió és obligatori pels animals d’aquelles races per a les quals així 
ho estableixi la normativa sectorial d’aplicació. El morrió ha de ser de tipus 
cistella o similar, per tal que l’animal pugui obrir la boca a l’interior, però tancat 
per davant amb reixa per impedir que pugui mossegar. Es prohibeixen els 
morrions que impedeixen a l’animal obrir la boca al seu interior. 
 
g) En especial, els gossos o altres animals potencialment perillosos, quan circulin 
per les vies i espais públics, han d’anar lligats i amb un collar amb una cadena o 
corretja no extensible de menys de 2 metres que no ocasioni lesions a l’animal, 
el corresponent morrió homologat i adequat a la seva raça o qualsevol altra 
mesura imposada per les autoritats competents. Les persones menors d’edat no 
poden conduir-los sota cap concepte, ni es pot portar més d’un animal 
potencialment perillós per persona; així mateix, les persones conductores dels 
animals han de portar obligatòriament la corresponent llicència administrativa de 
tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos. 
 
h) Les persones propietàries o posseïdores d’animals estan obligades a 
respectar les indicacions dels rètols informatius oficials col·locats en el municipi. 
 
i) Les persones propietàries o posseïdores d’animals que per les seves 
característiques hagin de ser transportats en gàbies, “transportins” o mitjans 
anàlegs, hauran de garantir que aquests disposen de les mesures de seguretat 
i benestar suficients. 
 
Article 31. 
a) Les colònies de gats ferals consisteixen en l’agrupació controlada de gats 
sense persona propietària o posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que 
conviuen en un espai públic o privat, a càrrec d’organitzacions i entitats cíviques 
sense ànim de lucre, amb l’objectiu de vetllar per llur benestar i on reben atenció, 
vigilància sanitària i alimentació. 
 
b) El control d’aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament 
dels animals, procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant 
l’esterilització d’aquests i la millora de les condicions de salubritat dels indrets on 
s’ubiquen. 
 
c) Els gats ferals pertanyents a les colònies seran alimentats amb pinso sec 
diàriament i disposaran sempre d’aigua neta i fresca. S’acostumarà els gats a 
alimentar-se al mateix lloc i a la mateixa hora per facilitar la captura i l’observació 
de la colònia. Els recipients de menjar han de tenir un disseny estèticament 
acceptable i s’han de col·locar, sempre que sigui possible, amagats a les àrees 
de vegetació. Mai s’ha de deixar l’aliment directament a terra. Les restes 
d’aliment s’han de netejar diàriament per evitar riscos sanitaris. En tot cas, 
sempre s’ha de complir l’obligació de prevenir i evitar el deteriorament la brutícia 
a la via i els espais públics. 
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d) Resta prohibit danyar i molestar els gats ferals, només podran efectuar 
activitats de captura les persones autoritzades en el marc de les actuacions de 
sanejament autoritzades. 
 
Article 32. 
1.- És prohibida la presència d’animals domèstics en les àrees enjardinades dels 
parcs públics i en les àrees destinades a l’ús infantil, fins i tot en espais on 
aquesta prohibició no ha estat senyalada expressament, així com que els 
animals defequin o miccionin en els esmentats espais. 
 
2.- Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals 
a la via pública i espais públics, fonts, la llera d’escorrenties i espais assimilables, 
així com que els animals beguin directament de les fonts públiques, excepte en 
els casos de fons públiques destinades específicament a complir aquesta 
finalitat. 
 
Article 33.            
a) Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar mesures 
perquè aquests últims no embrutin amb els seus excrements o miccions les vies 
i espais públics, façanes d’edificis, vehicles a la via pública i/o el mobiliari urbà, 
fent servir preferentment les àrees senyalitzades amb aquesta finalitat o com 
d’esbarjo pels animals. Respecte de les miccions dels animals, aquests les 
hauran de fer als embornals de la xarxa de clavegueram urbà o als escocells 
descoberts dels arbres.   
 
b) Les persones propietàries o posseïdores d’animals estan obligades a recollir 
immediatament les deposicions dels seus animals de forma higiènicament 
acceptable i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic, mobiliari urbà 
o element particular que hagués resultat afectat.  
 
c) En el supòsit de que l’animal miccioni fora dels llocs autoritzats en l’apartat 
primer, les persones propietàries o posseïdores dels animals estan obligades a 
netejar els llocs i elements afectats, ruixant-los immediatament amb aigua. 
 
d) Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig o 
papereres, utilitzant bosses o altres embolcalls que assegurin l’aïllament de les 
deposicions. 
 
e) D’acord amb els apartats anteriors, els i les agents de l’autoritat municipal 
podran requerir immediatament la persona propietària o posseïdora  
incomplidora perquè reculli els excrements i/o netegi les miccions i els llocs o 
elements afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent, en 
el seu cas. 
 
Capítol III. Presència d’animals en establiments oberts al públic 
 
Article 34. 
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a)  Queda prohibida, amb caràcter genèric,  l’entrada i permanència -excepte els 
gossos pigall, d’assistència i els d’utilitat pública sempre que estiguin complint 
amb la seva funció d’assistència o acompanyament-, en les següents 
instal·lacions i establiments: 
 
b) Espais o locals destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, manipular o 
vendre productes alimentaris. 
 
c) Locals o espais d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius, en el 
marc de la normativa que reguli aquests establiments. 
 
d) Instal·lacions i edificis públics incloses les piscines públiques, llevat 
d’autorització expressa. 
 
e) Altres establiments oberts al públic on la presència d’animals no estigui 
específicament autoritzada. 
 
b) Aquesta prohibició general es manté sens perjudici del que disposi la 
normativa sectorial aplicable i del que estableixen els articles següents. 
 
Article 35. 
a) Les persones propietàries d’establiments oberts al públic i destinats a 
hostaleria o restauració podran, segons el seu criteri, prohibir l’entrada i 
permanència d’animals en llurs establiments, llevat que es tracti de gossos pigall, 
d’assistència o d’utilitat pública, la presència dels quals no pot ser prohibida 
sempre que estiguin complint amb la seva funció d’assistència o 
acompanyament. 
 
b) La prohibició s’haurà d’expressar visiblement i clarament  en l’entrada de 
l’establiment, mitjançant una placa, rètol o advertiment similar. 
 
Article 36. 
Tot i comptant amb l’autorització, s’exigirà que dintre de l’establiment, els animals 
vagin subjectes amb corretja o cadena i els gossos potencialment perillosos, amb 
el morrió col·locat. 
 
TÍTOL IV. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 37. 
Amb caràcter general, són aplicables als animals de companyia, totes les normes 
recollides en el títol de protecció, tinença d’animals i de convivència en la ciutat. 
 
Capítol I.  Cens i identificació dels animals de companyia 
 
Article 38.  
De conformitat amb el que estableix l’article 14 del Decret Legislatiu 2/2008, de 
15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, 
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l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat portarà un cens municipal d’animals de 
companyia en el que s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que 
resideixin de manera habitual al municipi. Al cens constaran les dades 
d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les 
altres dades que s’estableixin per reglament.  
 
El Cens municipal d’animals de companyia de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat s’elaborarà seguint criteris de compatibilitat informàtica amb el 
Registre general d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb les directrius elaborades pel departament competent pel departament de la 
Generalitat competent en matèria de medi ambient. 
 
Article 39.  
Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan 
obligades a: 
 
a) Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble, 
a proveir-se d’una cartilla sanitària, de manera prèvia a la seva inscripció en el 
Cens municipal d’animals de companyia, a efectuar controls veterinaris 
periòdicament i disposar de la documentació sanitària actualitzada. 
 
b) Identificar-los genèticament (ADN) mitjançant l’extracció de sang i a l'obtenció 
de la certificació expedida per la persona facultativa veterinària que hagi realitzat 
l’extracció. 
 
c) Inscriure l’animal en el Cens municipal d’animals de companyia, dins del 
termini de tres mesos des de la data de naixement, o de trenta dies des de la 
data adquisició, canvi de residència de l’animal, trasllat temporal per un període 
superior a sis mesos al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
d) Notificar al Cens municipal d’animals de companyia, en el termini d’un mes, la 
baixa per mort, la cessió o el canvi de residència permanent de l’animal i 
qualsevol altre modificació de les dades que figurin en aquest cens per justificar-
ne els canvis. 
 
e) En cas de robatori o pèrdua de l’animal, comunicar el fet a l’Ajuntament del 
terme municipal on s’ha produït la pèrdua i a l’Ajuntament on està censat l’animal, 
en el termini màxim de 48 hores, donant les dades i aportant la documentació  
pertinent a l’efecte de facilitar-ne la recuperació. 
 
f) En cas de gossos potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània a 
la inscripció censal, la sol·licitud de la llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos i aportar la documentació 
requerida i assenyalada en d’aquesta ordenança. 
 
Article 40.  
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Els tràmits preceptius que les persones propietàries o posseïdores d’animals de 
companyia han de realitzar davant del Cens municipal d’animals de companyia 
són els que a continuació s’indiquen. Per a la seva realització caldrà  presentant 
la informació i/o documentació en funció del tràmit a realitzar, juntament amb la 
corresponent sol·licitud del tràmit, en la qual es podrà assenyalar si es disposa 
d’una adreça de correu electrònic on rebre les notificacions o comunicacions que 
s’hagin de realitzar: 
 
a.- Inscripció en el cens:  
La sol·licitud d’inscripció censal haurà d’anar acompanyada de: 
 
- La identificació de la persona propietària o posseïdora relatives al nom, 
cognoms, domicili, telèfon i DNI, NIE o passaport.  
 
- La identificació de l’animal mitjançant el document acreditatiu lliurat per la entitat 
responsable de la identificació, en el que constin les dades de l’animal relatives 
a l’espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d’identificació, dades 
identificatives de l’ADN sanguini, domicili habitual; així com els antecedents 
d’atacs a persones i animals que hagi ocasionat, si escau.  
 
- No s’inscriurà cap gos, gat o fura en el cens si no ha estat identificat mitjançant 
la implantació d’un microxip homologat i ha aportat les dades identificatives de 
l’ADN sanguini. 
 
- En el Cens d'Animals de Companyia Municipal s'hi faran constar les dades 
necessàries per fer possible la identificació veterinària de l'animal i la identificació 
de la persona propietària o posseïdora: 
 
- Data d’inscripció. 
- Núm. d’inscripció. 
- Codi d’Identificació Generalitat. 
- Codi de referència, base de dades genètica - Patró ADN-. 
- Espècie, raça, sexe, color. 
- Domicili habitual de l'animal. 
- Nom, cognom i DNI de la persona titular. 
- Domicili i telèfon de la persona titular. 
 
b.- Modificació de dades censals:  
La sol·licitud modificació de les dades censals haurà d’anar acompanyada de la 
documentació acreditativa de les modificacions produïdes. 
 
c.- Baixes en el cens per mort:  
La sol·licitud de baixa per mort anirà acompanyada de l’Informe de defunció 
signat per la persona facultativa veterinària i/o document d’eliminació del cadàver 
o declaració responsable subscrita per la persona propietària o posseïdora.. 
 
d.- Baixes per trasllat a un altre municipi:  
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La sol·licitud de baixa per trasllat requerirà la presentació simultània del 
document acreditatiu de l’alta de l’animal en el registre censal del nou municipi o 
la justificació de petició de baixa. 
 
e.- Pèrdues i/o robatoris:  
En aquests casos la sol·licitud s’acompanyarà, alternativament, de la còpia de la 
denúncia efectuada davant del Jutjat o dels cossos de seguretat; o de la còpia 
del document de comunicació de la pèrdua; declaració responsable subscrita per 
la persona propietària o posseïdora. 
  
f.- Canvi de titular:  
Caldrà portar amb la sol·licitud una còpia del document de traspàs de titularitat, 
on han de constar les dades i les signatures de les propietàries  actuals i 
anteriors, el document de modificació de la titularitat en el registre d’identificació 
i el nou domicili del/de la persona titular i/o de l’animal de companyia, si escau. 
 
Efectuada la sol·licitud d’inscripció censal, i comprovat que han estat aportades 
totes les dades i documents  establerts, es procedirà a la inscripció de l’animal 
en el Cens municipal i es procedirà al lliurament de document acreditatiu 
certificació de la inscripció realitzada, en el que constarà, com a mínim, les dades 
de l’animal, de la persona propietària o posseïdora i el número d’inscripció. 
 
Article 41.  
La inscripció en el cens tindrà una vigència màxima de 15 anys, posteriorment a 
la qual l’animal serà donat de baixa d’ofici. Una vegada transcorregut aquest 
termini, per tal que l’animal continuï donat d’alta, s’haurà de sol·licitar 
l’actualització de les dades amb periodicitat bianual. 
 
Article 42.  
L’Ajuntament podrà inscriure d’ofici un animal al Cens municipal d’animals de 
companyia quan es constati que la persona propietària o posseïdora ha 
incomplert el requeriment efectuat per procedir a la inscripció del seu animal, 
sense perjudici de la imposició, en el seu cas, de la corresponent sanció.  
 
Article 43. 
En les vies i espais públics, els animals de companyia han de dur d’una manera 
permanent un element identificatiu visible, en què han de constar el nom de 
l’animal i les dades i el telèfon de la persona que n’és posseïdora o propietària. 
 
Article 44. 
Per facilitar el control i la funció social que tenen els animals de companyia 
envers alguns col·lectius ciutadans, les Ordenances Fiscals podran establir 
bonificacions o exempcions en les corresponents taxes, per tal de garantir la 
identificació, el registre censal, l’esterilització o la renúncia dels animals.  
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Article 45. 
a) Per a qualsevol transacció que tingui per objecte animals de companyia, els 
animals han d’estar degudament identificats en el Cens municipal i inscrits al 
Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya. 
  
b) En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos, cal que 
la nova persona propietària sol·liciti la corresponent llicència municipal de tinença 
i/o conducció abans de la tinença efectiva i de circular amb el gos per les vies i 
espais públics. 
 
c) En el supòsit d’adopció d’animals provinents del refugi o d'acolliment 
municipal, aquests seran revisats per persona facultativa veterinària, 
desparasitats, vacunats, esterilitzats i identificats prèviament al lliurament en 
adopció. Les despeses aniran a càrrec de la persona adoptant. Es lliurarà 
l’animal juntament amb un document acreditatiu de l’adopció i de les condicions 
de la mateixa.  
 
TÍTOL  V  INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA 
 
Article 46. 
1. En matèria d’Inspecció i vigilància dels animals de companyia correspon a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat les funcions: 
 
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia. 
 
b) Establir un cens municipal d'animals de companyia d'acord amb el que preveu 
l'article 14 del Text Refós de la Llei de protecció del animals, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2008. El cens municipals estarà a disposició de les administracions 
i les autoritats competents. 
 
c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els 
animals salvatges urbans. 
 
d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, 
especialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, 
comissar els animals de companyia. 
 
2. L’Ajuntament podrà ordenar, amb l'informe previ del departament de la 
Generalitat de Catalunya competent en matèria de sanitat animal, aïllament o 
comissar els animals de companyia si s'ha diagnosticat, sota criteri veterinari, 
que pateixen malalties transmissibles a les persones, sigui per sotmetre'ls a un 
tractament curatiu adequat, sigui per sacrificar-los, si cal. 
 
Article 47. 
Les persones propietàries o posseïdores d'animals i les persones titulars de 
nuclis zoològics ha de prestar la seva col·laboració amb l’acció inspectora i han 
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de permetre a l’autoritat municipal, o a les persones que actuïn com agents de la 
mateixa, la realització de les inspeccions i facilitar-los la documentació exigible. 
 
TÍTOL VI  INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Capítol I.-  Potestat sancionadora i procediment   
 
Article 48. 
1.- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat és competent per sancionar les 
infraccions tipificades en aquesta Ordenança reguladora;  per sancionar les 
infraccions classificades com a lleus i greus en el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril; i per 
sancionar les infraccions classificades com a lleus, greus i molt greus per la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos.  
 
Les sancions per les infraccions classificades com a molt greus en el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d'abril, seran imposades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, 
sense perjudici de les facultats municipals quant a l’elevació a aquest òrgans, 
 de les denuncies dels fets infractors dels que tingui coneixement l’autoritat 
municipal. 
 
2.- Els òrgans competents per a per a imposar les sancions correspon als òrgans 
següents: 
 
a) Al ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu o molt 
greu de les previstes per la  Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
b) A l’alcalde o alcaldessa per la comissió d’infraccions de caràcter lleu de les 
previstes per la  Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
c) A l’alcalde o alcaldessa per la comissió de la resta d’infraccions recollides en 
la present ordenança. 
 
3.- L’Ajuntament podrà sol·licitar del conseller o consellera del departament 
competent en la matèria la delegació de les competències sancionadores per la 
comissió de la infracció molt greu establerta per l'article 44.4.c del Text refós de 
la Llei de protecció d’animals, consistent en Abandonar animals, si s'ha fet en 
unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus. 
 
Article 49. 
Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades per aquesta 
Ordenança i aquelles que estan tipificades a la normativa sectorial correspongui 
l’exercici de la potestat sancionadora a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
caldrà seguir el procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador aplicable als àmbits de 
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competència de la Generalitat, i també la Llei de l'Estat 39/2015, d’1 d’octubre 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Capítol II.- Tipificació i Sanció  
 
Article 50. 
Les infraccions  es classifiquen en lleus, greus o molt greus. 
 
Les Seccions I i II del present Capítol incorporen les infraccions establertes pel 
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, de les Lleis 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
règim jurídic de a tinença d’animals potencialment perillosos i 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació 
amb les quals l’Ajuntament té reconeguda la potestat sancionadora. 
 
La Secció III del present Capítol incorpora la classificació de les infraccions de 
les disposicions de la present Ordenança municipal. 
 
Secció I.- De les infraccions de les disposicions del Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals 
 
Article 51. 
1.- Són infraccions lleus: 
 
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s'han de 
registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general d'animals de 
companyia. 
b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar 
o tractar obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei. 
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones 
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 
d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa. 
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l'article 8 del Text 
refós de la Llei de protecció dels animals. 
f) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s'hagin 
d'identificar d'acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts pel Text 
refós de la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desplega en relació 
amb aquesta identificació. 
g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat 
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment. 
h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense 
l'autorització administrativa prèvia. 
i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions 
d'animals vertebrats, amb l'excepció prevista en l'article 9.2 del Text refós de la 
Llei de protecció dels animals. 
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j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics. 
k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics 
i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de 
taxidèrmia. 
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals. 
m) Tenir espècies incloses en l'annex del Text refós de la Llei de protecció dels 
animals amb la categoria D, i també parts, ous, cries o productes obtinguts a 
partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats. 
n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de 
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats. 
o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam. 
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del 
seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut. 
q) No evitar la fugida d'animals. 
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. 
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut 
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, 
si això no els causa perjudicis greus. 
u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions 
assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic. 
v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal 
de companyia. 
x) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa 
que la desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 
 
2.- Són infraccions greus: 
a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, 
si els comporta risc greu per a la salut. 
b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les 
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o 
no tenir-lo diligenciat per l'Administració competent. 
c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els 
tractaments obligatoris. 
d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits 
establerts en el títol IV del Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen 
autoritzat. 
f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han estat 
inscrits en el Registre de nuclis zoològics. 
g) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control 
veterinaris. 
h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària 
s'estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges 
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pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves característiques 
puguin causar danys a les persones, als béns i al medi ambient. 
i) Fer tir al colom. 
j) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència 
l'article 24.1.c), del Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals. 
l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències 
greus per a la salut. 
m) Fer matances públiques d'animals. 
n) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres 
assimilables. 
o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles. 
p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la 
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i 
l'exhibició pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars 
d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades protegides per 
tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol. 
r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, 
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex 
amb la categoria C, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a 
partir d'aquests exemplars. 
s) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia 
d'exemplars de les espècies incloses en l'annex del Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, amb la categoria D, i també de parts, d'ous, de cries o de 
productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats 
o autoritzats. 
t) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics. 
u) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció 
d'instal·lacions que allotgin animals. 
v) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut. 
w) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap 
risc per a l'animal. 
x) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça és 
prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel 
departament competent en matèria de medi ambient. 
y) Incomplir les obligacions establertes per l'article 22.4 del Text refós de la Llei 
de protecció dels animals, de procurar el benestar dels animals emprats en 
curses una vegada finalitzada la seva participació en aquestes curses. 
z) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals 
que no estan identificats i registrats en el Registre d'animals de competició. 
aa) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats 
en l'annex 3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren 
les espècies de caça i pesca i s'estableixen les normes per a la seva protecció, 
o bé en la norma que el substitueixi, llevat dels casos reglamentats o autoritzats. 
bb) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any. 
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cc) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els 
supòsits determinats legalment. 
 
3.- Són infraccions molt greus: 
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències 
molt greus per a la salut. 
b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos esmentats per l'article 11.2 del 
Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin 
comportar danys greus. 
d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense 
l'autorització corresponent del departament competent en matèria de medi 
ambient. 
e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, 
d'animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una 
alteració ecològica greu. 
f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense 
control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts pel Text 
refós de la Llei de protecció dels animals. 
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar 
en aquest tipus d'actes. 
h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions 
inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis 
als animals són molt greus. 
i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i 
l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la 
fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament protegides o 
en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'Estat espanyol. 
j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, 
l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex 
amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de cries d'aquests exemplars. 
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any. 
 
Article 52. 
Les sancions que corresponen a la comissió de les infraccions relacionades a 
l’article 51 i que es corresponen amb les tipificades pel Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, són les següents: 
 
Infraccions lleus: de 100,00 € a 400,00 € 
Infraccions greus : de 401,00 € a 2.000,00 € 
Infraccions molt greus: de 2.001,00 € a 20.000,00 € 
 
Secció II.-  De les infraccions de les Lleis 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
el règim jurídic de a tinença d’animals potencialment perillosos i 10/1999, 
de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerat potencialment 
perillosos. 
 



 
 pàg 111
   
 

Article 53. 
1.- Són infraccions lleus: 
a) No senyalitzar les instal·lacions o espais que alberguin gossos potencialment 
perillosos. 
b) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una 
corretja o cadena extensible o de longitud superior a dos metres 
 
2.- Són infraccions greus:  
a) Deixar solt un animals potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 
necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua. 
b) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal o ometre la seva inscripció en el cens. 
c) Trobar-se el gos perillós en llocs públics sense morrió o deslligat 
d) Transport d’animals potencialment perillosos vulnerant el què disposa la llei 
50/1999, de 23 de desembre. 
e) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació 
requerida per les autoritats competents o els seus agents, així com el 
subministrament d’informació inexacta o de documentació falsa. 
f) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
g) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial. 
h) No dur a terme els test de comportament dels gossos progenitors en els 
centres de cria. 
i) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, parts comunes 
d’immobles col·lectius i llocs i espais públics en general. 
j) Incomplir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 
alberguin gossos potencialment perillosos. 
k) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades 
judicialment o governativament de tenir-ne. 
 
3.- Són infraccions molt greus: 
a) Abandonar un animal potencialment perillós. 
b) Tenir animals potencialment perillosos sense disposar de la preceptiva 
llicència. 
c) Transmetre, per qualsevol títol, un animals potencialment perillós a qui no 
disposi de la corresponent llicència. 
d) Ensinistrar animals potencialment perillosos per activar la seva agressivitat o 
per a finalitats prohibides, o ensinistrar animals potencialment perillosos sense 
certificat de capacitació. 
e) Organitzar o participar en baralles, concursos, exercicis, exhibicions o 
espectacles amb animals potencialment perillosos, destinats a demostrar la seva 
agressivitat. 
f) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades. 
g) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que 
s’estableixen legalment. 
 
Article 54. 
Les sancions que corresponen a la comissió de les infraccions relacionades a 
l’article 53 i que es corresponen amb la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença 
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de gossos considerats potencialment perillosos i la llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos, són les següents: 
 
1. Infraccions lleus:  de 60,10€ a 150,25,00€ 
2. Infraccions greus de l’article 55 apartat 2. Lletres a) b) c) d) i e): de 150,25€  a 
1.502,53€ 
3. Infraccions greus de l’article 55 apartat 2. Lletres f) g) h) i) j) i k): de 300,51€  
a 2.404,05€ 
4. Infraccions molt greus de l’article 55 apartat 3. Lletres a) b) c) d) i e): de 
2.404,06€ a 15.025,30€  
5. Infraccions molt greus de l’article 55 apartat 3. Lletres f) i g): de 1.502,53€ a 
30.050,61€. 
 
Secció III.- De les infraccions de les disposicions de l’Ordenança. 
 
Article 55. 
1.- Són infraccions lleus: 
a) Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per la normativa 
aplicable o per aquesta ordenança. 
b) Transmetre o cedir animals sense que estiguin degudament identificats i 
censats. 
c) Molestar, capturar o alimentar, -tret dels casos permesos-, animals a les vies 
i espais públics, sempre que no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu. 
d) Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts 
pels animals. 
e) Circular amb animals per espais i vies públiques sense corretja o cadena i 
collar o qualsevol altre mètode de subjecció equivalent, sense perjudici de les 
mesures específiques establertes en la normativa sobre animals considerats 
potencialment perillosos. 
f) Deixar miccionar els animals fora dels llocs específicament identificats en 
aquesta Ordenança i no netejar immediatament, ruixant-les amb aigua, les zones 
i/o elements afectats per les seves miccions.  
g) Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense 
una identificació externa i visible, on consti el nom de l’animal i les dades del 
propietari o posseïdor i altres dades identificatives que es puguin establir com 
obligatòries. 
h) La presència d’animals en les àrees enjardinades dels parcs públics i àrees 
destinades a l’ús infantil. 
i) No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius oficials 
col·locats en el municipi, respecte de la tinença i conducció dels animals. 
j) Tenir animals sense autorització administrativa quan aquesta sigui 
obligatòria, sense perjudici del que, de manera específica, estableix la normativa 
sobre tinença d’animals considerats potencialment perillosos. 
k) Permetre l’entrada d’animals a llocs o establiments de concurrència pública 
quan estigui prohibit, llevat dels gossos pigall, d’assistència  i de seguretat. 
l) Incomplir els requeriments de l’Administració municipal.  
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m) No comunicar a l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes, l’obligat a fer-ho, 
les circumstàncies que hagin de provocar una modificació o regularització de les 
dades incloses en el Registre censal municipal d’animals de companyia. 
n) Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia 
mitjançant microxip i identificació genètica. 
o) La presència no permesa d’animals en els locals destinats a la fabricació, 
emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments, llevat dels gossos 
pigall, d’assistència  i de seguretat. 
p) Deixar solt o no adoptar les mesures necessàries per evitar la fugida d’un 
animal, -la qual cosa s’entén que succeeix quan l’animal no va acompanyat de 
cap persona amb independència que dugui o no identificació-, si això no 
comporta riscos per l’animal, llevat del que disposa específicament la normativa 
reguladora de la tinença d’animals considerats potencialment perillosos. 
q) Portar gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense 
que la persona que els condueixi i controli dugui amb ella la llicència municipal 
per a la tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment perillosos. 
r) Rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública 
i espais públics, fonts, la llera d’escorrenties i espais assimilables, així com que 
els animals beguin directament de les fonts públiques, excepte en els casos de 
fons públiques destinades específicament a complir aquesta finalitat. 
s) Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa sobre 
protecció i tinença d’animals i de la normativa que la desenvolupi, que no hagi 
estat tipificada de greu o molt greu. 
 
2.- Són infraccions greus: 
a) Tenir en possessió o ser propietari d’un animal de companyia no inscrit al 
registre censal municipal d’animals de companyia. 
b) No comunicar o no complir les obligacions derivades de la lesió, agressió o 
mossegada d’un animal. 
c) Utilitzar i/o exhibir animals, encara que no es tracti d’espècies protegides, en 
els circs, espectacles públics, activitats, atraccions firals o atraccions giratòries 
amb animals vius o altres activitats que es trobin de manera permanent o 
temporal al municipi d’Esplugues de Llobregat, així com la entrada i/o la 
instal·lació d’animals salvatges de circs o altres activitats, encara que aquests no 
participin en l’espectacle o activitat. 
d) Organitzar, promoure o facilitar la celebració de correbous (festes amb bous 
sens mort de l’animal) i altres activitats assimilables. 
e) Organitzar, promoure, facilitar o participar en activitats i/o espectacles de 
qualsevol naturalesa que incloguin humiliació, patiment (físic o psíquic) o mort 
de l’animal, així com la simulació d’aquests tipus d’activitats i/o espectacles amb 
animals vius, sigui quina sigui la seva finalitat.  
f) Posseir gossos potencialment perillosos per les vies i espais públics persones 
menors de divuit anys.  
g) Conduir, a la vegada, més d’un gos potencialment perillós per persona a les 
vies i/o espais públics, transports públics i espais d’ús públic en general. 
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h) Conduir, a la vegada, més de tres gossos no potencialment perillosos, o dos 
en cas que superin els 60 Kg de pes, per persona a les vies i/o espais públics, 
transports públics i espais d’ús públic en general. 
i) El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum. 
j) No recollir immediatament, les persones propietàries o  posseïdors d’animals, 
els excrements d’aquests de les vies i espais públics, o dipositar les defecacions 
dels animals fora dels llocs destinats a tal fi o de forma que no es garanteixi el 
seu aïllament. 
k) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 
l) Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa sobre 
protecció i tinença d’animals i de la normativa que la desenvolupi, que no hagi 
estat tipificada de lleu o molt greu. 
 
3.- Són infraccions molt greus: 
a) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 
b) Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa sobre 
protecció i tinença d’animals i de la normativa que la desenvolupi, que no hagi 
estat tipificada de lleu o greu. 
 
Article 56. 
Sense perjudici de previsió legal distinta, les sancions que corresponen a la 
comissió de les infraccions tipificades en l’article 55 són les següents: 
 
Infraccions lleus de l’apartat primer: fins a 150,00 € 
Infraccions greus de l’apartat segon: de 151,00 € fins a 300,00 € 
Infraccions molt greus de l’apartat tercer: de 301,00 € fins a 450,00 € 
 
Article 57. 
En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la quantia 
de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 
 
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. 
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de 
reparació. 
e) El volum de negoci de l'establiment. 
f) La capacitat econòmica de la persona infractora. 
g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció. 
h) El fet que hi hagi requeriment previ. 
 
Hi ha reincidència si en el moment de cometre la infracció no ha transcorregut 
un any des de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una 
infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la quantia de 
les sancions es pot incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció 
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corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat 
per a la infracció molt greu. 
 
En el cas de comissió, per primer cop, d'una infracció de caràcter lleu, sens 
perjudici de la necessitat de portar a terme la instrucció del procediment, es pot 
substituir la imposició de sancions pecuniàries per la imposició de la realització 
activitats d'educació ambiental o de prestació de serveis de caràcter cívic en 
benefici de la comunitat relacionades amb la protecció dels animals.  
 
També poden estendre aquestes actuacions d'educació ambiental o de prestació 
d'activitats de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la 
protecció dels animals a qualsevol persona infractora, sigui quina sigui la 
infracció comesa, i si escau, la sanció imposada, com a mesura específica 
complementària. 
 
Article 58. 
En el supòsits establerts a la normativa sectorial vigent, els serveis municipals  
poden comissar de manera immediata els animals que en cada cas 
correspongui. 
 
Article 59. 
La imposició de qualsevol sanció establerta per la present ordenança i normativa 
vigent,  no exclou la responsabilitat civil i l'eventual indemnització o compensació 
de les despeses, danys i perjudicis que puguin correspondre a la persona 
sancionada, inclosa la reparació dels danys mediambientals causats.  
 
Tindran la consideració de despeses repercutibles a les persones responsables 
de les infraccions de l’article 55.2.i), les despeses que hagi suportat l’Ajuntament 
pels conceptes de recollida de mostres de l’excrement no retirat i realització de 
l’analítica corresponent.  
 
Article 60. 
És responsable per infraccions d'aquesta ordenança, i de les establertes a la 
normativa sectorial, qualsevol persona física o jurídica que per acció o per 
omissió infringeixi els preceptes continguts en les normes de referència. 
 
Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones 
físiques o jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la 
responsabilitat és solidària. 
 
Article 61. 
Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes per 
aquesta ordenança i normativa sectorial vigent, l'autoritat competent la pot 
requerir perquè, en un termini suficient, les compleixi, amb l'advertiment que, en 
el cas contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de 
quantia, si escau, i fins a un màxim de 500 euros, sens perjudici de les sancions 
aplicables. 
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En cas d'incompliment, l'autoritat competent pot dur a terme requeriments 
successius fins a un màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot 
de ser incrementada el 20% respecte de la multa acordada en el requeriment 
anterior. 
 
Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura de 
què es tracti i per evitar els danys que es puguin produir si no s'adopta la mesura 
en el temps corresponent. 
 
Disposició transitòria  
 
1.- Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia ja inscrits 
en el Cens municipal d’animals de companyia, hauran de complir amb l’obligació 
d’identificar-los genèticament (ADN) mitjançant l’extracció de sang i  l'obtenció 
de la certificació expedida per la persona facultativa veterinària que hagi realitzat 
l’extracció, en el termini d’un any comptat des de l’entrada en vigor d’aquesta 
Ordenança. En el mateix termini hauran de presentar davant el Cens municipal 
la certificació expedida per la persona facultativa veterinària que hagi realitzat 
l’extracció. 
 
2.- Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia no inscrits 
en el Cens municipal d’animals de companyia, hauran de complir amb l’obligació 
d’inscripció en el Cens, aportant la documentació establerta en aquesta 
Ordenança i degudament identificats genèticament (ADN) mitjançant l’extracció 
de sang i a l'obtenció de la certificació expedida per la persona facultativa 
veterinària que hagi realitzat l’extracció i el corresponent amb microxip 
homologat en el termini d’un sis mesos comptats des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordenança. 
 
Disposició derogatòria  
 
L’entrada en vigor d’aquesta Ordenança comporta la derogació de l’Ordenança 
sobre tinença d’animals de companyia, aprovada en data 24 de febrer de 1999, 
i publicada al BOPB núm. 122 de 22 de maig de 1999. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seva íntegra publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 
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La senyora Benito diu: 

“Abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP, creiem que amb aquest dictamen s’està negant les alternatives 
pel que fa a recursos de moltes persones que realment estan en situacions molt 
precàries. I, per tant, hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Partit Demòcrata, veiem que és una d’aquelles altres ordenances 
que la ciutadania estava esperant i que, malauradament, allò que no ens agrada 
regular, arriba un moment que donats els diferents incivismes de propietaris 
tinents d’animals, doncs, és necessari davant la indefensió d’altres ciutadans, 
disposar d’aquests mecanismes compensadors quan hi ha alguna norma que no 
concorda amb l’activitat cívica diària. Potser en un futur cal replantejar el nivell 
sancionador de la mateixa, encara que estigui regulat amb una altra ordenança, 
però creiem que és necessària i està ben plantejada. Evoluciona amb aspectes 
tècnics que fins ara no disposàvem, garantistes en tant en quant es produeixin 
infraccions i això a nosaltres ens satisfà, en quant en quant bona part de la 
ciutadania d’Esplugues estava reclamant mecanismes en aquest sentit pel que 
fa al tracte i a la tinença d’animals. El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular també hi vota favorablement.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, des d’Esquerra Republicana i en coherència amb l’altra vegada com vam 
votar i pels mateixos arguments, ens abstenim.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos Esplugues, como impulsores de la aprobación de esta 
nueva ordenanza sobre tenencia de animales, estamos especialmente 
satisfechos de esta aprobación. También vemos muy positiva la alegación sobre 
la conducción de perros y obviamente la compartimos. Y nuestro voto es 
favorable.” 
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El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo com vam explicar també a l’anterior aprovació, però jo simplement vull fer 
èmfasi perquè quan parlem de la tinença sobre animals tendim sempre a pensar 
en els problemes que ens generen aquelles persones que són incíviques o 
irresponsables, que no els animals, sinó les persones, i que per tant habitualment 
ens podem trobar excrements de gossos a les voreres o el mal ús, diguem-ne, 
també pel que fa als orins i que malmet també en molts casos mobiliari urbà. Dic 
que tendim a pensar en això. És evident que aquí també amb la incorporació de 
la possibilitat del registre de l’ADN i, per tant, millorarem les possibilitats de 
sanció al respecte i segur que millorarà en aquest sentit, la neteja de la via 
pública. Però jo simplement volia fer èmfasi que l’ordenança no és només això, 
sinó que parla de moltes altres coses i especialment també té cura i amb 
sancions molt importants per a aquells maltractadors o maltractadores d’animals. 

Ho dic perquè sempre ens referim als mateixos aspectes i en realitat és una 
ordenança que va molt més enllà i que el que intenta és, evidentment, sí, que les 
persones que tinguin una tinença responsable i que, per tant, siguin cíviques amb 
el tractament dels seus animals a la via pública, però no només això, sinó que hi 
han molts altres aspectes, com l’ús dels animals en espectacles o fins i tot en la 
tinença pròpia, el maltractament dels animals que són sancionats. I penso que 
val la pena posar-ho en valor perquè també dignifica en aquest sentit el valor 
d’aquests animals de companyia, però a la vegada també responsabilitza els 
seus propietaris de la seva cura i de la seva bona cura. Per tant, no em vull 
allargar més, perquè ho vam explicar en el seu moment, però sí que volia fer 
èmfasi que l’ordenança contempla molts aspectes, a banda d’aquells que és 
evident que ens preocupen i que li preocupen a la ciutadania, perquè ens ho 
diuen molt sovint. Però més enllà d’això, hi ha uns altres aspectes en pro del 
benestar animal que penso que són importants a destacar. En tot cas, el nostre 
vot és favorable.” 

 
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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sr. Julián Carrasco González i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir setze 
vots. Vota en contra la regidora Sra. Anna Coll Zabala, és a dir un vot. S’hi 
abstenen els regidors i les regidores Sr. Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia 
Villena i Collado i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir tres vots. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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MOCIONS 
 

7/19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC-GXE DE L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER ACORDAR QUE FIRESPLUGUES I 
ELS PREMIS PONT NO TORNIN A COINCIDIR AMB PERÍODES 
ELECTORALS MUNICIPALS. 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs molt bé. Continuem amb la resta de punts i passem en aquest moment a 
l’apartat de mocions, la 7/19, Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya - Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per acordar que Firesplugues i els Premis Pont no tornin a coincidir amb períodes 
electorals municipals. Senyor Torra, Torras, perdó, té la paraula.” 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Torras diu: 

“Torras.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, això, per això m’he corregit. Perquè no em sortia la essa i al final sí que m’ha 
sortit.” 

El senyor Torras diu: 

“Molt bé. A veure, aquesta és una moció molt senzilla que, de fet, el que intenta 
és posar remei a una sèrie de suspicàcies que s’aixequen cada vegada que 
coincideix que hi ha un període electoral i coincideix amb Firesplugues i amb els 
Premis Pont. És una coincidència que es dona cada vegada que hi ha eleccions 
municipals, entenem que és una coincidència que no afecta de manera negativa 
cap marc normatiu, per tant, compleix totes les normatives i compleix la llei 
electoral, però sí que és cert que fa mal efecte, que la gent en parla i diuen carai, 
doncs és molta casualitat que després de tants anys cada vegada torna a 
coincidir i sempre coincideix. I realment pensem que valdria la pena que no 
coincidís, precisament perquè com que estem segurs, estem seguríssims, que 
no hi ha cap tipus d’intencionalitat en el fet que hi hagi aquesta coincidència, com 
que n’estem segurs, estem segurs, per tant, que no passa res per moure-la, per 
moure aquests dos actes, aquestes dues activitats en un període en què no 
coincideixi i així no hi hagi suspicàcies per allò que les coses a part de ser ben 
fetes, a més a més ho han de semblar. 

I per això, doncs, proposem a aquest ple que tingui a bé votar a favor d’aquesta 
moció i que aquesta d’aquest mes de maig sigui l’última vegada que veiem que 
coincideixen aquests dos esdeveniments tan importants per la vida social, 
cultural i cívica de la nostra ciutat amb un altre dels més importants, que també 
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són les eleccions municipals. Nosaltres òbviament votarem que sí aquesta 
moció. 

Per cert, deixeu-me dir que hem incorporat una esmena que ens va fer arribar el 
Grup de Canviem Esplugues i que el que fa és..., el punt primer era molt més 
concret en la mesura com s’havia de prendre i en la nova redacció deixa més 
oberta quina ha de ser aquesta mesura correctora. I ja està.” 

La senyora Díaz diu: 

“Jo m’estava ja esperant perquè coneixen el ROM, però té raó, senyor Comellas, 
té la paraula ara en aquest moment també per iniciar el debat i emetre el seu 
posicionament, el seu vot.” 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Hi vot en contra, car la coincidència d’aquests 
esdeveniments amb dates electorals no comporta necessàriament, com 
pressuposen vostès en aquesta moció, un mal ús per part dels càrrecs electes 
de la institució, entra en l’esfera de la seva llibertat personal fer un bon ús o un 
mal ús. Gràcies.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, desde Canviem Esplugues, efectivamente hicimos una recomendación, 
ha sido recogida, creo que ha quedado la moción en el punto primero que da 
para trabajarla, en todo caso, el próximo equipo de gobierno que venga, y creo 
que es más factible que decir que haremos Firesplugues dos años seguidos, 
creo que eso era un poco complicado. Por lo tanto, así podemos adelantarlo o 
bien a la última semana de abril o a la primera semana de junio, creo que es un 
poco menos farragoso, en todo caso. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor 
de la moción en estos términos.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, nosaltres amb l’esmena que s’ha aprovat, també votarem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Partit Demòcrata, votarem que sí al que proposa aquesta moció en 
el sentit estricte del concepte, sense voluntat ni de polemitzar, ni d’entrar en 
debat. És una qüestió per nosaltres de sentit comú, i sense caure en la temptació, 
com bé s’ha comentat, de dubtar de l’honorabilitat de regidores i regidors 
d’aquest ajuntament. És una qüestió que no té res a veure amb aquest concepte, 
entenc, entenem. La lògica del moment polític i l’actual desafecció política, que 
és enorme, ens fa ser més transparents que mai i aquesta és una mesura 
garantista que es pot assolir, que es pot fer perfectament amb un petit esforç de 
moure dates no gaire llunyanes a les que es fa ara. Amb esdeveniments que no 
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són cíclics anualment, un dels que s’esmenten aquí és quadriennal i l’altra és 
bianual, doncs s’escau aquest tipus de plantejaments i no per això ens hem 
d’estirar els cabells. En aquest sentit creiem que..., bé, la nostra voluntat política 
seria aquesta sense buscar cap altra polèmica al respecte, ho veuríem possible 
i factible. La votarem a favor.” 

La senyora Millà: 

“A Iniciativa ens sembla una bona mesura. Votarem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“Per nosaltres també ens sembla una molt bona mesura. Per tant, hi votarem 
que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde el Grupo Municipal Ciudadanos de Esplugues, compartimos 
absolutamente el objetivo y la visión de la moción. Decíamos en Junta de 
Portavoces que igual que en su día se llegó a regular el periodo durante el cual 
no se podían por parte de los diferentes gobiernos inaugurar obras y hacer 
eventos que en periodo electoral pudieran parecer publicitarios o dieran lugar a 
estas suspicacias que comentábamos, nos parece absolutamente evitable, esto 
de lo que estamos hablando es mover Firesplugues una semana y también los 
premios Pont de Esplugues que son cada cuatro años, para que no coincidan en 
este periodo electoral, sobre todo en las elecciones municipales, nos parece que 
es una medida sin ser excesivamente relevante, ni que la gente vaya a cambiar 
el voto sí o no, pues me parece que las formas son importantes también en 
política, es corregible, se puede hacer si hay voluntad y por eso que lo 
compartimos, estamos absolutamente a favor y nuestro voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo amb els grups que hem tingut ocasió de parlar sobre aquest aspecte, ja 
els hem dit el nostre parer, partim de la base que més enllà de la proposta en 
concret, el nostre vot parteix de la base que la premissa o la diagnosi és errònia, 
nosaltres considerem que el fet de celebrar Firesplugues o el fet de celebrar els 
Premis Pont en el mes de maig, encara coincidint amb un mes de maig encara 
que hi hagin eleccions, no afecta especialment ni de cap..., bé, nosaltres (no 
s’escolta la gravació)  que de cap forma la campanya electoral o el resultat 
possible que tinguin unes eleccions. Ho demostra també el fet que en molts 
municipis de Catalunya hi han diferents fires que es celebren el mes de maig i 
que es celebren anualment i, per tant, anualment són al mes de maig i 
evidentment quan hi han eleccions també hi han fires i altres activitats que 
promouen altres ajuntaments de forma institucional també. Per tant, entenem 
que la premissa no és correcta i que no afecta. En aquest mateix sentit, com que 
no afecta, tampoc és que tinguem especialment problemes, no? Però sí que ens 
sembla que aquesta suspicàcia de la qual parlava el portaveu d’Esquerra 
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Republicana o entre la ciutadania, doncs jo vull deixar palès que no la compartim 
perquè no ens sembla que sigui així ni molt menys. 

En qualsevol cas sí que ens agradaria..., no ho hem pogut valorar abans, però sí 
que voldríem fer-los una esmena in voce, igual que la que ha plantejat Canviem 
Esplugues en el punt 1. En el punt 2, quan parla dels Premis Pont, doncs si els 
sembla bé, poder fixar una cosa semblant, és a dir, que fixéssim un calendari 
que no coincideixi en tot cas amb el període electoral o el mes de maig, però més 
enllà que en comptes de dir que les faci abans dels tres anys propers, doncs 
també podria ser el mes de març o abril. El que vinc a dir és que en el mateix 
sentit, sense que coincideixi amb el període electoral o en aquell moment 
concretament, però no té per què no ser també aquell any, la dinàmica que 
portem de fer-la cada quatre anys tampoc no es trencaria, si no coincideix. La 
fem in voce, però com que és semblant a la de Canviem Esplugues, no sé si 
tenen a bé acceptar-la.” 

El senyor Torras diu: 

“Acceptem l’esmena.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, doncs en aquest sentit i tal com dèiem, nosaltres pensem que la diagnosi 
no és correcta, però per demostrar-ho precisament no tenim inconvenient en 
aquestes condicions a aprovar i votar a favor en el ple la moció.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Senyor Torras, vol tancar... Doncs la donem per aprovada. 

 
Sotmesa a votació la moció, 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. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna 
Coll Zabala i Sr. Julián Carrasco González, és a dir divuit vots. Vota en contra el 
regidor Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir un vot. La regidora Sra. Laura Benito 
Llenas s’absenta i no vota aquest punt. 
 
La moció s’aprova per majoria absoluta. 
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8/19.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT DE L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER RESERVAR UN ESPAI DE L'ÀMBIT 
PÚBLIC DESTINAT A LA MEMÒRIA DE NA NEUS CATALÀ. 

I podem passar a la següent moció. La següent, que és la 8/19, Moció del regidor 
no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per reservar un espai de 
l’àmbit públic destinat a la memòria de na Neus Català. Senyor Comellas, per 
presentar-la i per defensar-la.” 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, la moció és prou senzilla, perquè crec que no calen 
gaire presentacions, que segurament els companys en faran. A l’àmbit de la 
Montesa hi ha uns quants espais que en el futur d’aquí quatre, cinc –o quan 
sigui– anys seran urbanitzats i del que tracta la moció senzillament és de fer un 
recordatori polític, que no tècnic, als propers governs de la ciutat perquè se’n 
recordin que aquests regidors que el 2019 acabem el nostre mandat, doncs ens 
agradaria que a la ciutat hi hagués un espai dedicat a la Neus Català, si ho tenen 
a bé a fer. 

Malauradament, els designis..., les previsions del general i després president 
nord-americà Eisenhower, a final de la Segona Guerra Mundial es van complint 
i quan ell demanava de gravar el que havia passat als camps d’extermini nazis 
perquè algun dia arribaria algú que diria que tot allò no havia passat, doncs 
malauradament s’estan acomplint i ho veiem dia a dia. I, per tant, considero que 
és una decisió purament política, no tècnica, la que elevo a la vostra consideració 
per fer memòria a aquests futurs companys i companyes regidores que a aquests 
regidors ens agradaria que en el futur en l’àmbit tècnic que pertoqui, quan es fixin 
aquestes possibles localitzacions, de les quals n’he marcat tres al document 
adjunt, doncs ens agradaria tenir el nom d’aquesta lluitadora. Gràcies.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, en principio ayer habíamos quedado en que había una serie de 
recomendaciones para esta moción, pensaba que lo ibais a decir, pero... Pero si 
no se dice nada, pues cada uno decimos lo que creamos conveniente, pero...” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, igual ens convida vostè a partir d’una discussió debat de la Junta de 
Portaveus a fer alguna proposta quant al contingut. Si volen que sigui el portaveu 
del nostre grup, no té inconvenient a poder presentar-les com si ho vol fer vostè 
mateix, però... Doncs li passem la paraula primer al senyor Sanz? Doncs li 
passem la paraula al senyor Sanz.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Bé, no, per aclarir, perquè en Junta de Portaveus vam comentar i li he fet un 
correu aquest matí al senyor Comellas en el qual li feia referència al que havíem 
parlat que en principi teníem la normativa o l’acord que les persones que havien 
traspassat, doncs, fins després de cinc anys, no es podien nomenar o donar 
noms i que a la vegada també l’organisme i el procediment encarregat per fer 
fixar els noms a espais de la via pública és a través de la Comissió del 
Nomenclàtor que eleva una proposta al plenari. El senyor Comellas em 
contestava en el correu i em deia que ja n’era conscient i que la seva intenció 
simplement era d’afegir aquest nom com una possibilitat perquè fos adreçada, 
entenc, a la Comissió del Nomenclàtor i elevada al ple en el futur, per tant, és 
una proposta per traslladar com a reserva, vostè deia, com a reserva, una 
proposta com a reserva de traslladar-la seguint el procediment habitual. I, per 
tant, ell pensava o em deia que el redactat entenia que quedava clar, jo ja li he 
dit que crec que no quedava del tot clar, però entenc que l’esperit és aquest, és 
a dir que la proposta vagi a la Comissió del Nomenclàtor i que a partir d’aquí 
s’elevi al ple, doncs entenc que aquesta seria la proposta.” 

El senyor Carrasco diu: 

“A ver, en principio no..., la explicación que ha dado yo no lo había entendido así, 
lo había entendido como que iba de pleno derecho la moción al pleno y, por lo 
tanto, nosotros no tenemos ningún problema, creo que Neus..., yo por lo menos 
que he tenido la suerte de hablar con ella y de estar en el mismo partido, que 
estábamos en el PSUC en su tiempo, era una mujer luchadora, feminista, 
comunista. Estuvimos en el PSUC y estuvimos también después en el PCC un 
tiempo. Creo que es una de las personas de la política, sufrió mucho en su vida, 
pero siempre estuvo a la altura y siempre hasta los últimos días de su vida ha 
seguido luchando. Por lo tanto, yo me alegro de que, en todo caso, se proponga 
y que pase a formar también un poco de la historia de Cataluña y del país, y de 
Europa incluso, porque era una persona muy conocida. Y que, a partir de aquí, 
pues, que entre dentro de esa posibilidad de que un día, cuando pase el tiempo 
prudencial, pues tenga una calle o una plaza en nuestra ciudad. Nosotros 
votaremos a favor, claro.” 

La senyora Coll diu:  

“Nosaltres evidentment, pel que fa a la memòria antifeixista, votarem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, nosaltres interpretem que la moció no diu això, és evident. Si la bondat de 
tothom fa aquesta interpretació, doncs és evident que tots estem pel tema de 
recuperar la memòria històrica de la Neus Català, del que ha representat, i que 
tothom hi estarà a favor que estigui representada en algun indret de la ciutat 
d’Esplugues en un futur. El que no podem fer, tal com diu la moció, és vehicular-
la amb aquest mecanisme, hi ha una comissió que existeix, del nomenclàtor, que 
està formada per una sèrie d’experts i de regidors, hi ha una reglamentació que 
determina un mínim d’anys des que la persona afectada, doncs, ens ha deixat, 
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per poder ser ubicada allà on calgui, i tot això la moció no ho reflecteix. Per tant, 
nosaltres estem totalment d’acord amb el contingut, però ens abstindrem en la 
moció concreta, en tant en quant no hi hagi algun altre mecanisme que ho 
demani per alguna altra via, no per la via de la moció.” 

La senyora Millà: 

“Nosaltres no sabem exactament què estem votant. (Veus de fons.) Una cosa és 
el que ha dit el senyor Comellas i una altra és el que ha dit el senyor Sanz. Ens 
aclarim?” 

La senyora Díaz diu: 

“A veure, a mi també em costa, perquè de fet vaig fer consulta si l’havíem de fer 
constar a l’ordre del dia, jo crec que al final les coses les hem de dir com són. 
Normalment les mocions tenen un format i és el que fem servir, i jo crec que tots 
en som coneixedors perquè estem a les acaballes del mandat. I realment jo 
mirava per davant i per darrere i no acabo de trobar aquest format que, bé, és 
una exposició de motius i és un acord. Clar. Quan llegeixo «sol·licita», bé, 
sol·licita una instància, diu: «Moció al ple per reservar un espai de l’àmbit públic 
dedicat a la seva memòria.» Això podríem entendre que és el títol, igual, si li 
posem una mica d’imaginació. Diu, per exemple, és la part expositiva o 
dispositiva, «per exemple, la plaça pública a l’àrea residencial estratègica de 
Montesa a la confluència dels carrers Sant Gabriel, Sant Jordi i avinguda 
Electricitat». 

Ho dic perquè, ho havia parlat en privat amb el secretari, però ara ja ho faig de 
manera pública en el mateix plenari, jo crec que és millor que no costa res, si 
una moció poden ser tres línies, no cal que siguin quatre pàgines, això està bé, 
té un títol, té una part expositiva i té una part dispositiva. Però, clar, l’acord no és 
per exemple no sé què..., l’acord és elevar-lo a la Comissió de Nomenclàtor, com 
sempre hem fet, és que decidim directament en el plenari, és decidir aquest espai 
o és..., posem un exemple, però és fer-ho a partir d’algun moment? Jo també 
reconec que, jo no, el nostre grup té una certes dificultats, perquè en si la 
proposta i la intenció és molt positiva i jo crec que a més l’ha explicat molt bé el 
regidor de Canviem, podem estar molt d’acord fins i tot en aquest contingut que 
nosaltres estem plenament d’acord, però fet d’aquesta manera en aquest 
moment ens costa. No és que vulguem afegir ni burocràcia, ni..., però jo crec que 
coses com el format que utilitzem perquè en aquest moment jo tampoc sé ben 
bé la concreció, sé que la idea és molt positiva, però ben bé la concreció tampoc 
no sabem, i ens costa i no sé si dirigir-me al secretari o al regidor no adscrit que 
és el proposant de la moció per conèixer exactament els termes concrets del que 
estem votant. 

Per tant, comparteixo amb vostè, senyora Millà, que ens constarà una mica 
decidir el nostre vot. Ho sento molt, perquè jo hauria d’aclarir dubtes i he 
presentat un dubte més a sobre de la taula. Senyor Comellas, que vostè és el 
proposant, podem entendre que aquesta moció és una moció que té per títol 
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«reservar un espai de l’àmbit públic dedicat a la memòria de na Neus Català»... 
Potser ella es mereix una exposició de motius, és que ella es mereix una 
exposició de motius, la seva vida, el seu exemple, la seva lluita... (Veus de fons.) 
Doncs igual es podria deixar a sobre la taula i fer-li una moció consensuada i 
aprovar-la, encara ens queda un ple ordinari, encara que sigui un ple molt senzill 
d’aprovar actes, però això no ens impedeix poder votar un acord que és un acord 
molt polític. Ho dic perquè en aquest moment jo crec que aprovar una línia a la 
figura de la Neus Català, això no s’ho mereix.” 

El senyor Comellas diu: 

“Entenc que a l’alcaldessa no li agrada el format, senzillament.” 

La senyora Díaz diu: 

“No, no és ben bé... Jo crec que ens ha portat a... No és això i crec que... No vull 
parlar en nom que no sigui exclusivament del meu grup, però per les mirades i 
els gestos que ens fem, crec que ens posa..., més que no agradar, ens posa en 
dificultats de saber exactament la concreció de l’acord.” 

El senyor Comellas diu: 

“Bé, l’acord és claríssim, ho explica el títol de la moció. Una altra cosa és si voleu 
bastir-hi una exposició de motius consensuada, no tinc cap problema a deixar-
ho a sobre la taula. Entenc que és una figura que és prou important com perquè 
efectivament ho discutim tots, si és possible. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Vostè és el proposant, li sembla bé que la deixem i llavors redactem una moció, 
preparem una sèrie de paràgrafs que versin sobre la seva figura, la seva 
persona?” 

El senyor Comellas diu: 

“Excel·lent, estupend. Molt bé.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs en sembla molt bé, senyor Comellas, farem això. Senyor secretari, doncs 
la deixem a sobre la taula i en principi això vol dir que la portaríem ja directament 
a l’ordre del dia sense cap necessitat d’acabar d’acordar el text al proper plenari. 
Molt bé.” 

La senyora Millà: 

“Fins i tot pot ser una moció pràcticament conjunta, que és el que tocaria.” 

La senyora Díaz diu: 
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“Que és el que es mereix ella.” 

El senyor Comellas diu: 

“És el que he suggerit atenent a la petició de l’alcaldessa.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs moltíssimes gràcies. Si ningú no vol afegir cap cosa més, ho deixaríem 
a sobre de la taula i, per tant, la portaríem al següent plenari. Molt bé, amb això 
acabem aquest apartat de mocions.” 

Aquesta moció es deixa sobre la taula. 
 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

La senyora Díaz diu: 

“I, per tant, passem al de precs i preguntes. Senyor Comellas, té la paraula.” 

El senyor Comellas diu: 

“Bé, no, aquest Ple només demanar si us plau que la petició que he fet a 
l’aprovació de l’acta sigui en format electrònic. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Com que no tenim la senyora Benito, que ha marxat, ara és el torn també..., no, 
doncs en aquests moments també renuncien a fer ús del seu torn de paraula el 
Grup Municipal de Canviem, i passaríem, en aquest cas, a la senyora Coll per 
saber si el Grup Municipal de la CUP... Tampoc. Senyor Siquier, és el seu torn, 
si desitja fer ús de la paraula.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, gràcies, alcaldessa. En faig ús per fer un prec, per demanar un prec. El Partit 
Demòcrata, un dels compromisos que portava al programa electoral era el de 
garantir més seguretat a un carrer molt circulat i molt transitat del barri de la 
Miranda, concretament el carrer Francesc Ribalta, on el pas és molt estret, hi ha 
una «curva» cega, no hi ha vorera ni a banda dreta, ni a banda esquerra, l’EP1 
hi transita freqüentment, i no pot deixar de fer-ho, evidentment, és un lloc on el 
transport públic ha d’arribar. I, per tant, cal més garantia per als vianants, que no 
tenen altre remei que a l’hora de circular per aquest espai facin aquests setanta-
cinc metres a calçada. Aquest era un compromís nostre que ha quedat curt, que 
se’ns acaba la legislatura i no està complert, entenem i coneixem la voluntat de 
l’equip de govern actual d’implementar aquesta mesura, aquesta obra, tant bon 
punt es pugui, perquè ens consta que està programada, però ens agradaria que 
aquest compromís, per la velocitat de creuer que veiem que portem, es garantís, 
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si no s’inicia abans d’acabar la legislatura, que potser sí, que es garantís a la 
propera si l’equip sortint forma part del consistori actual. Moltes gràcies i 
m’interessaria que em responguéssiu per atendre aquest prec.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, com vostè ja anunciava, és una de les obres que tenim previstes també 
dintre del contracte de millora d’infraestructures que està en marxa ja i que estem 
desenvolupant (no s’escolta la gravació) de les obres, aquesta és una de les que 
tenim incloses en el llistat i amb previsió i, per tant, es desenvoluparà en les 
properes setmanes, no m’atreveixo a dir-li el dia exactament, perquè són 
diferents les actuacions que han de desenvolupar a través d’aquest contracte 
però que, en tot cas, és segur que es desenvoluparà perquè està fixada dintre 
del contracte.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs és el torn del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds. Senyora 
Zafra, vostè... Senyor Siquier.... Exacte, ara sí que té la paraula.” 

La senyora Zafra diu: 

“Bé, nosaltres portem diversos plens preguntant sobre el pàrquing a Can 
Boixeres. Vam entrar preguntes tot just després del ple de febrer, no tenim 
resposta; dos dies abans del ple de març, no tenim resposta; avui he tornat a 
mirar la bústia «en plan», bé, suposo que avui sí que, per fi, tindrem resposta, no 
tenim resposta. No sé què passa amb aquest pàrquing, quina dificultat hi ha per 
donar resposta a unes preguntes, hem traspassat els terminis legals, no legals i 
extraordinaris i no tenim resposta. Esperem que alguna resposta puguin donar 
en aquest ple. Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, tal com van demanar, els donarem resposta ara, ja ens van dir que la 
llegíssim al ple, per tant, nosaltres farem lectura en el ple de la resposta, que és 
veritat que ara ja tenen a la bústia, no la tenien abans d’entrar al ple, però ara la 
tenen a la bústia.  

(Veus de fons.)  

No, però deixi’m dir-los també, primer, que en el ple anterior ja els vaig contestar 
que van presentar unes preguntes, just abans del ple de març van presentar 
unes altres preguntes, que són respostes que s’elaboren a nivell tècnic, si fos 
una resposta política i probablement la poguéssim donar directament, doncs, o 
la donem al ple mateix o els la podem donar fàcilment i ràpidament. Però deixi’m 
dir també que és veritat que han fet vàries preguntes sobre el tema, però algunes 
són reiteratives fins i tot, perquè potser la resposta no els acaba de convèncer i 
tornen a preguntar exactament el mateix i hem de tornar a dir exactament el 
mateix. Vull dir, per tant, jo crec que nosaltres i quan dic nosaltres no dic 
directament els polítics de l’equip de govern que no les redactem, sinó a nivell 
tècnic, doncs també entenc en aquest tema o en qualsevol altre, la seva 
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evidentment preocupació per una qüestió i que puguin fer les preguntes que 
considerin adients, només faltaria, però que, en tot cas, si han de complementar 
alguna resposta, doncs sigui més clara també la consulta per aquesta 
complementació. Perquè si no al final..., ara els la llegiré, però veuran que hi han 
frases que ens repetim en base al que ja havíem dit en altres qüestions. En 
qualsevol cas, els donem resposta, que és el que havíem dit, però que si s’ha 
retardat en part és perquè quan anàvem a donar resposta a les de febrer, van 
entrar les de març i vam dir: «Home, unifiquem-les, és la mateixa matèria, és la 
mateixa qüestió, doncs unifiquem totes les respostes, no les separem.» 

Així, doncs, els llegiré la resposta que vostè demanaven.  

(Veus de fons.) 

Clar, exacte, però això ja els ho vaig dir al ple de març, que precisament no els 
ho donàvem perquè el que fèiem era ajustar-les. Per tant els la llegeixo: 
«Resposta als seus escrits amb registre d’entrada número 4354-4355, de data 
20 de febrer de 2019, i número 6640 i 6641, de data 18/3/2019, en què 
sol·licitàveu una sèrie d’informacions urbanístiques amb relació a l’aparcament 
a l’aire lliure de Can Boixeres, es pot informar dels següents aspectes. Un, que 
l’explotació de l’esmentat aparcament en l’actualitat es realitza per part de 
l’empresa Mindril Trade, SL, segons inspecció realitzada el 17/7/2018. Que 
anteriorment l’empresa gestora de l’activitat era Sefamin, SL, que va obtenir 
llicència provisional per a un total de 68 places el setembre de 2000 i per un total 
de 232 places, a l’abril de 2005. Tercer, que Sefamin va inscriure al Registre de 
la Propietat amb dues llicències provisionals. S’adjunta, per tant, a aquest escrit 
la còpia de l’escriptura de renúncia dels drets d’indemnització de Sefamin de 
9/1/2001 i còpia de l’escriptura de rectificació de l’anterior de patrimonial (no 
s’escolta la gravació), SL, com a propietat del sòl. Per tant, demanaven la 
documentació relativa i els l’hem facilitat també. 

En quart lloc, s’adjunta còpia també de les llicències concedides amb dates de 
setembre 2000 i abril de 2005, que també sol·licitaven aquesta documentació. 
S’adjunta també al present escrit, còpia de la sol·licitud d’ampliació de 
l’aparcament esmentat a nom de Mindril Trade, SL, una mica complicat el nom, 
però, com recorden, de l’ampliació que havien demanat més recentment, doncs 
s’adjunta la petició. I atès que la documentació presentada fins al moment per 
aquesta empresa no està completa, estic parlant sobre aquesta ampliació, la 
darrera ampliació que havien demanat, com que no és completa, s’ha requerit 
l’esmenes tècniques i fins que no s’hagin esmenat i s’hagin evacuat els 
corresponents informes tècnics i jurídics pels serveis tècnics municipals, i 
s’acordi iniciar el procediment per acord de la junta de govern, no es sol·licitarà 
el preceptiu informe a l’Àrea Metropolitana, a qui s’ha d’enviar tot l’expedient 
administratiu complet. És a dir, aquesta ampliació, fins que no esmenin tota la 
documentació, no es fa el tràmit a l’Àrea Metropolitana, que és la que finalment 
ha de donar el vistiplau a l’activitat en precari, igual que passava en les dues 
anteriors que estan en aquesta situació. 
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S’adjunta al present escrit també el plànol d’aparcament en el qual sol·licitaven 
de diferenciar les que estaven legalitzades i les que sol·liciten amb l’ampliació. 
També ens feien referència que volien tenir còpia de la sentència del 29 de 
novembre de 2013 sobre l’àrea de Can Cervera, que s’adjunta a l’escrit. I cal 
entendre, perquè també feien una pregunta sobre en quina situació després 
d’aquesta sentència quedaven les llicències anteriors, doncs cal entendre que 
atès que aquestes llicències provisionals anteriors es van tramitar amb 
anterioritat a l’esmentada sentència, i que també es tractava d’usos provisionals 
i compatibles amb el planejament anterior i, per tant, vigent en aquell moment, 
no és necessari tramitar de nou les llicències concedides, perquè ja s’havien fet 
en el seu moment segons la legalitat vigent. 

Cal remarcar el fet que en qualsevol cas es tracta d’un sector pendent de 
desenvolupament actualment respecte del qual no s’ha iniciat ni la reparcel·lació, 
ni l’ocupació directa, ni l’expropiació en els termes de l’article 53 del text refós de 
la Llei d’urbanisme, de manera que segueix estant subjecte a llicències a precari, 
és a dir, no hi ha desenvolupament actual, per tant, continuen sent llicències a 
precari en base a la qualificació del sòl que té actualment. Per tant, els precaris 
que tenen actualment concedits són vigents i..., fins que o bé s’indiqui a la 
llicència del precari, perquè podia tenir un termini determinat, però en tot cas són 
vigents, o bé perquè ho acordi l’administració actuant, (no s’escolta la gravació) 
aquest precari es mantindrà fins que es produeixi una d’aquestes situacions. 

Pel que fa a les llicències provisionals sol·licitades pel senyor Juan Troyano Cobo 
o empreses de les quals el representant és el senyor Juan Troyano Cobo, en els 
darrers anys, a banda de les esmentades d’aparcament, demanaven si n’havia 
tingut alguna més, només consta un altre aparcament a l’aire lliure a nom d’una 
altra empresa, a la zona de Can Cervera. Aquesta nova sol·licitud o sol·licitud 
també està en tràmit i pendent de resoldre les deficiències de caràcter tècnic. En 
tot cas, demanaven també les còpies de si hi havia altres sol·licituds, facilitem la 
còpia d’aquesta sol·licitud. Pel que fa als representants legals de l’empresa, que 
també ens sol·licitaven, a la documentació presentada apareix el senyor Juan 
Troyano Cobo com a representant legal. Per tant, aquest és el que ens consta o 
el que nosaltres tenim informació, que és aquesta persona. 

Mindril Trade, SL, també ha presentat sol·licitud de l’ampliació de l’aparcament 
en superfície a Can Boixeres el 4 de setembre de 2018, aquesta és la darrera 
ampliació a què fèiem referència. 

Amb relació a la pregunta que feien sobre la retirada, el requeriment de retirada 
dels vehicles per part de l’ajuntament al titular de l’aparcament, atès que aquesta 
ampliació no ha estat concedida, cal assenyalar que en 14 de febrer del 2019 
aquesta empresa va rebre la notificació del procediment incoat per a deixar 
sense efecte la comunicació prèvia presentada per a l’actualització i ampliació 
de les places de l’aparcament de camions existent a l’aire lliure al Camí de Can 
Nyac, a Esplugues de Llobregat, en tant que la seva legalització està subjecte a 
la concessió d’una llicència a precari. En aquesta proposta de resolució se 
l’advertia que no pot fer ús d’aquest espai ni iniciar l’activitat fins que es legalitzés 
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mitjançant l’obtenció de la llicència d’usos i obres a precari de l’article 53 i 54 del 
Reial decret legislatiu 1/2010, 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme. El 21 de febrer de 2019 Mindril, SL, ha presentat nova 
documentació, projecte, documents d’acceptació de provisionalitat de la 
propietat i de l’explotador de l’activitat per legalitzar l’activitat i actualment es 
troba en estudi pels serveis tècnics. Per tant, no està concedida, aquesta 
llicència, i en el requeriment el que se li va ordenar és retirar els vehicles que 
poguessin ocupar la part que no té actualment amb llicència. 

Per tant, tal com s’ha explicat anteriorment, el preceptiu informe de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona se sol·licitarà (no s’escolta la gravació) en el moment 
que tinguem la documentació completa, quan s’hagin evacuat els corresponents 
informes tècnics per part dels tècnics municipals i s’hagi iniciat el procediment 
per part de la junta de govern. Fins que no tinguem tota la documentació, no es 
tramitarà i, per tant, no se’n pot fer ús. 

Amb relació als horts de Can Cervera i les obres del col·lector, que també 
preguntaven al respecte, doncs dir-los que el 8 de febrer de 2019 la Junta de 
Govern Local acorda aprovar definitivament l’enumeració (no s’escolta la 
gravació) de béns i drets afectats i identificats a l’expedient i trametre l’expedient 
de referència al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
perquè tramiti l’expedient i doni trasllat al consell de govern perquè declari la 
urgent ocupació dels béns afectats. Actualment en tràmit al Departament de la 
Presidència de la Generalitat, qui tramet l’expedient al consell de govern, perquè 
declari la urgent ocupació dels terrenys per poder executar l’obra. Això m’ho 
preguntava l’altre dia i li explicava que el que fem és un expedient d’urgent 
ocupació a través de la Generalitat de Catalunya perquè ens possibiliti la 
continuació de l’obra. Per tant, el que hem fet fins ara és iniciar l’obra i poder-la 
continuar, doncs, aquest tràmit de l’expedient a través de la Generalitat. 

En paral·lel, també és veritat que estem tramitant nombrosos expedients relatius 
a cessament de les activitats de restauració que es troben i que estan en una 
situació il·legal dintre d’aquesta zona, i també s’ha requerit a la propietat del 
terreny perquè tanqui la finca de la seva propietat als efectes de poder evitar la 
proliferació d’activitats il·legals a l’àmbit. La propietat ja ha aportat part de la 
documentació necessària per realitzar aquest tancament, tot i que presenta 
algunes deficiències també. I s’adjunta l’ofici de la notificació de les deficiències 
detectades a 5 de febrer de 2019. 

Finalment preguntaven també per què les anteriors respostes les havia signat jo 
com a president de l’àmbit de Territori i Sostenibilitat, però en tot cas dir-los que 
és en forma habitual quan les competències són delegades, doncs l’alcaldessa 
delega també les respostes. En qualsevol cas, com deia abans, signades també 
pel tinent d’alcaldia, perquè quan es tracta d’àmbits de Territori i Sostenibilitat, 
del qual és president el senyor Sanz, en tot cas, la resposta si l’hagués donat 
l’alcaldessa hagués estat idèntica, no hi ha cap problema, en tot cas, que la signi 
un o l’altre.” 

La senyora Díaz diu: 
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“Entenc que amb això donem resposta a aquestes qüestions. I, per tant, podríem 
passar al següent grup municipal, que en aquest cas també renuncia a fer ús de 
la paraula. Senyor Torras, també? Doncs això vol dir que hem acabat amb aquest 
torn de paraules. I per tant, passaríem a aquelles preguntes que han entrat per 
escrit. Molt bon vespre al secretari i a l’interventor. I com que tenim, com deia, 
preguntes entrades per escrit, donarem lectura i també respondrem aquestes 
preguntes.” 

 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint 
hores i cinc 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. 
   
 
L’alcaldessa                                                         El secretari  

 

 

Pilar Díaz Romero                                      Pedro Carmona Pérez 
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