
 

Moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - 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 

  

Atès que la fira comercial Firesplugues té lloc cada dos anys, en anys imparells, sempre durant el 

mes de maig i és un esdeveniment notori, central en l’activitat cívica, amb molt èxit de participació i 

durant el qual l’Ajuntament fa un important desplegament de recursos econòmics, humans i de 

difusió, a més d’un estand en què es promocionen la imatge pública, la marca i l’activitat del 

consistori, i amb un acte solemne d’inauguració amb alta participació institucional i popular. 

 

Atès que els Premis Pont s’atorguen cada quatre anys, també en anys imparells, també durant el 

mes de maig, i també representen una finestra excepcional de promoció de la imatge de 

l’Ajuntament, també amb un important desplegament de recursos per part del consistori, i durant el 

procés del qual es fa un reconeixement explícit i públic a les persones, col·lectius, entitats i empreses 

les accions de les quals destaquen en el seu àmbit o ajuden a prestigiar la ciutat d’Esplugues dins i 

fora del municipi, tal com recullen les seves bases. 

 

Atès que les eleccions municipals es convoquen de manera regular cada quatre anys, també en anys 

imparells, i també durant el mes de maig, i, per tant, succeeix regularment que els Premis Pont 

coincideixen sempre en període electoral municipal i Firesplugues hi coincideix en una de cada dues 

edicions. 

 

Atès que la instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central (JEC), sobre interpretació 

de l’article 50 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, en relació a l’objecte i els límits de les 

campanyes institucionals i dels actes d’inauguració realitzats per poders públics en períodes 

electorals, prohibeix explícitament, en el seu punt segon, campanyes d’assoliment o consecució i 

campanyes amb determinades imatges o expressions coincidents o similars a les emprades en les 

campanyes mateixes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions. 

 

Atès que la mateixa instrucció en el seu punt tercer prohibeix explícitament les inauguracions 

d’obres o serveis públics o projectes, independentment de la denominació que hi sigui utilizada.  

 

Atès que la mateixa instrucció també explicita que no es consideren incloses en la prohibició les 

inauguracions institucionals per autoritats d’esdeveniments de caràcter comercial, industrial, 

professional, econòmic, cultural, esportiu o lúdic. 

 

Atès que, malgrat que Firesplugues i els Premis Pont són dos tipus d’actes que segons aquesta 

instrucció de la JEC quedarien exclosos de la prohibició explícita, la percepció general a Esplugues és 

que, per la seva naturalesa i notorietat, són dos actes que irrompen sempre amb força mediàtica 

enmig dels processos electorals i en modifiquen el desenvolupament, ja que marquen severament 

l’agenda d’actes públics, condicionen l’acció de campanya en alguns casos i en altres casos 

possibiliten una notorietat excepcional a alguns càrrecs institucionals que sistemàticament també 

solen ser sempre, a la vegada, persones candidates a les eleccions. 

 



 

Atès que la notorietat dels dos actes i la coincidència sistemàtica des de fa anys amb els processos 

electorals locals cada vegada aixeca suspicacàcies respecte la conveniència d’aquesta coincidència i 

atès que és desitjable que en processos electorals locals no existeixin ni sospites ni aquest tipus de 

suspicàcies, i atès que és responsabilitat de les administracions públiques evitar la percepció d’ús 

partidista de les institucions. 

 

Atès que el calendari de fires i certàmens municipals és arbitrari i, per tant, modificable. I atès que 

no existeixen altres raons objectives per mantenir aquest calendari de manera inamovible.  

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-GxE, recollint la preocupació expressada repetidament des de 

fa anys per una bona part de la ciutadania, grups polítics i entitats, proposa al Ple l’adopció dels 

següents 

 

   

ACORDS 

 

   

1- Canviar la periodicitat de Firesplugues de les futures edicions perquè no coincideixi més amb 

períodes electorals municipals. Per fer-ho, caldrà celebrar-ne dues edicions en dos anys consecutius 

i, a partir de llavors, seguir celebrant la fira cada dos anys com ara, però en anys parells. 

 

2- Canviar la periodicitat dels Premis Pont de les futures edicions perquè no coincideixi més amb els 

períodes electorals municipals. Per fer-ho, caldrà establir que la propera edició que es celebri sigui 

convocada abans de 3 anys a partir de l’aprovació d’aquesta moció.  

 

3- En cas que en el futur es modifiqués el calendari electoral de les eleccions municipals i tornés a 

coincidir amb aquests o amb altres actes de rellevància excepcional, certàmens o fires de notorietat, 

els grups municipals d’aquest consistori ens comprometem a tornar a adaptar el calendari local 

perquè no es donin aquestes coincidències. 

 

4- Els grups municipals d’aquest consistori es comprometen a seguir respectant en el futur el paper 

institucional de l’Ajuntament en els processos electorals i també a fomentar-ne la percepció pública 

de neutralitat.  

   

Esplugues de Llobregat, 10 d’abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oriol Torras 

Portaveu del GM d’ERC-GxE 


