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AJUNTAMENT  PLE  5/18 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE MAIG DE 2018 

 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al  saló de sessions, a les divuit 
hores i tres minuts del dia setze de maig de dos mil divuit, 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, Sr. Marcos Sánchez Siles, 
Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i 
Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco González, Sra. Laura 
Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo. 
 
No assisteix la regidora Sra. Anna Coll Zabala.   
 
Excusa la seva absència 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: 

“Bona tarda. Donem inici al Ple ordinari d’aquest Ajuntament avui dimecres, dia 
16 de maig, a les 18:00 hores, a fi i efecte de tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia. 

  

ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES NÚM. 1/18 I 
NÚM. 2/18 CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIES DE DATES 
10 DE GENER I 21 DE FEBRER DE 2018, RESPECTIVAMENT. 
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El primer punt és aprovació, si escau, de les actes número 1/18 i 2/18, 
corresponents a les sessions ordinàries de dates 10 de gener i 21 de febrer de 
2018, respectivament.” 

El senyor Comellas diu: 

“Sí, bon vespre a tothom, i una salutació especial al president de la Generalitat, 
al nou president de la Generalitat, al Quim Torra, als consellers, als presos 
polítics i als polítics presos. Gràcies. I aprovo.” 

La senyora Benito diu: 

“Buenas tardes. Yo no sé si es para felicitarnos. En todo caso, felicitarles a todos. 
Aprobado, claro.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bona tarda. Canviem Esplugues a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bona tarda a tothom. Des del Partit Demòcrata aprovem les actes, però fora bo 
que l’Ajuntament entrés en una dinàmica de procediment administratiu 
d’aprovació de les actes d’un Ple per a l’altre.”  

La senyora Zafra diu: 

“Bona tarda a tothom. Des d’Iniciativa votem a favor de les dues actes.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bona tarda. Des del Partit Popular hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bona tarda a tothom. Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Gent 
per Esplugues, voldríem recordar, com sempre fem, que mentre nosaltres som 
aquí, celebrant aquest Ple, l’Estat espanyol té nou ostatges polítics retinguts i 
privats de llibertat. Concretament, són l’Oriol Junqueras, que és president del 
partit que l’Herminia i jo representem en aquest Ple, el Joaquim Forn, el Jordi 
Sánchez, el Jordi Cuixart, el Raül Romeva, la Dolors Bassa, la Carme Forcadell, 
el Jordi Turull i el Josep Rull. Hi votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Hola, molt bona tarda a tothom. El Grup Municipal de Ciutadans Esplugues hi 
vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Molt bona tarda. El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs, prendre nota del prec que ens han fet. Només recordar que en 
aquesta ocasió s’ha produït, no per falta de procediment administratiu, sinó 
perquè es va detectar que no havia arribat en temps i forma. Jo només demanar 
disculpes, evidentment, i recordar que de vegades, quan tenim la substitució 
d’alguna persona que es jubila per alguna de nova, doncs, malauradament poden 
passar aquestes coses, que quan penses que tot funciona com sempre havia 
funcionat, doncs, posar-se de nou en un lloc de treball comporta coses que, sí, 
efectivament, no haurien de passar. Per així, sí, torno a demanar disculpes, com 
vaig fer al Ple anterior, i intentarem que passi com ha passat avui, que cada Ple 
es pugui aprovar l’acta del Ple anterior. 

Sotmeses a votació les actes, s’aproven amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents que van assistir a les sessions plenàries de 
dates 10 de gener i 21 de febrer de 2018, és a dir, per unanimitat i 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. 

Dins el segon punt, que és el d’informacions de l’Alcaldia, d’una banda, tot i 
que..., sobretot perquè s’ha produït de manera molt recent, perquè ens agradaria 
poder recordar a totes les persones excel·lents de la nostra ciutat que ens deixa, 
de vegades no ho fem però en aquesta ocasió és molt recent, el decés, el traspàs 
de la Conchi Brau, que ens va deixar el 10 de maig, i que crec que podem afirmar, 
amb independència del que tots pensem, que ha estat una dona lluitadora, una 
dona de fermes conviccions, una dona molt activa en el nostre teixit associatiu 
de la ciutat, especialment en el món de la cultura. Que ella havia estat membre 
de l’esbart dansaire i que actualment saben molt bé que era membre de la colla 
de bastoners d’Esplugues, i que especialment jo crec que la recordem i la 
mantindrem sempre també, en part, a la retina nostra, com a mestra de cerimònia 
al pregó de festa major dels darrers anys, per part de la coordinadora d’entitats 
d’Esplugues. Des d’aquí sempre la recordarem, però sobretot enviar una 
abraçada molt forta al Joan i a les seves filles. Crec que puc parlar en nom de 
tothom. 

Per part d’Esports, una noticia d’un altre caire, sortosament, i en aquest cas 
celebrar que l’equip sènior femení del bàsquet Nova Esplugues va aconseguir 
l’ascens a la categoria primera catalana de bàsquet el passat diumenge, quan 
va guanyar el seu partit per 80-52 al club de bàsquet Sant Jordi de Rubí.  
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I també els equips femenins de pre-mini i mini van aconseguir l’ascens de 
categoria. De fet, es tracta d’un fet únic històric que confirma l’èxit del bàsquet i 
de l’esport femení a la ciutat d’Esplugues, on sempre ens sentim molt orgullosos 
i molt orgulloses dels èxits dels nostres equips, i també dels nostres esportistes 
a títol individual, però és cert que cada cop més podem dir que a Esplugues 
l’esport té un cert accent femení, i per això estem també molt contentes que hagin 
aconseguit aquest ascens a una categoria superior. 

Per últim, tot i que jo crec que ho vam comentar el darrer Ple, però la meva 
memòria comença a ser més fràgil del que em pensava però crec que ho vam 
esmentar molt ràpidament, que la pàgina web de l’Ajuntament d’Esplugues va 
renovar un any més el segell InfoParticipa. Ho tinc aquí però crec que ho hem 
explicat sobradament, i potser, si algú té interès en tenir més informació, 
encantadíssims de donar-la, però jo crec que en el seu moment ja ho vam 
comentar, i si de cas, crec que ens va agafar, de fet, la recollida del premi just 
després del Ple. Encara no vam poder portar aquí, que no ho hem fet tampoc 
avui, el guardó, però és cert que el més remarcable és que Esplugues manté la 
puntuació del 100 per cent d’acompliment, i aquest és un esforç que situa el 
nostre Ajuntament com l’única població a tot Catalunya en assolir el 100 per cent 
dels indicadora a les cinc edicions i, per tant, també ens sentim molt orgullosos 
de poder explicar-ho així. 

Amb això acabaríem aquest apartat d’informacions d’Alcaldia.  

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

ACORD NÚMERO TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
TEXT REFÓS DE LA 2A MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE CONCRECIÓ 
DE L’ÚS I ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE LA PARCEL·LA SITUADA 
ENTRE ELS CARRERS NOSTRA SENYORA DE LOURDES, VIA AUGUSTA I 
LA PARCEL·LA DEL COL·LEGI AMERICÀ, D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 

I ara sí, ja podem passar al punt tercer, dins la Comissió Informativa de Territori 
i Sostenibilitat, que és el dictamen que proposa l’aprovació del text refós de la 
segona modificació del Pla especial de concreció de l’ús i ordenació volumètrica 
de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via 
Augusta, i la parcel·la del Col·legi Americà d’Esplugues de Llobregat. 

En aquest cas, el document de la segona modificació del Pla especial va ser 
aprovat provisionalment pel Ple el 20 de setembre de 2017. El 22 de desembre 
de l’any passat, la comissió territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona va acordar aprovar definitivament el document, supeditant-ne, però, 
la seva executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés una 
prescripció, i en aquests moments Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris, 
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ordre hospitalària de Sant Joan de Déu, presenta a aquest Ajuntament el 
document de text refós d’aquesta segona modificació. No cal que digui 
exactament, que torni a repetir l’enunciat del punt, saben perfectament de què 
estem parlant.  

I bé, una vegada constatat per part dels Serveis Tècnics municipals que la 
prescripció ha estat incorporada adequadament, ara es presenta al Ple per a la 
seva aprovació i posterior tramesa a la comissió territorial d’Urbanisme de l’àmbit 
metropolità perquè doni, esperem que de manera definitiva, la seva conformitat.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Expedient: 2263-2017-001 

Assumpte: Aprovació Text refós de la 2a Modificació del Pla especial de 
concreció de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers 
Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi americà, 
d’Esplugues de Llobregat.  

Vist el document del Text refós de la 2a Modificació del Pla especial de concreció 
de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra 
Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi americà, 
d’Esplugues de Llobregat, presentat el 15 de març de 2018, (Registre general 
d'entrada núm. 2018/4250); 

Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals, que 
estableix el següent: 

“INFORME: 

1. Sol·licitud. Antecedents. 

Per registre d'entrada del dia 15/3/2018 i amb número 2018/4250, el Sr. Joan 
Maria Pascual, en representació de l'Estudi PSP Arquitectura i de  !'empresa 
promotora Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris- Orde Hospitalària de Sant 
Joan de Déu, presenta a aquest Ajuntament el document de “Text Refós de la 
2a. Modificació del Pla Especial de Concreció de l'ús i ordenació volumètrica de 
la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta 
i la parcel·la del Col·legi Americà a Esplugues de Llobregat”, redactat per l'estudi 
PSP Arquitectura, a efectes de la seva tramitació. 

Anteriorment, el document “2a. Modificació del Pla Especial de Concreció de l'ús 
i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora 
de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi Americà a Esplugues de 
Llobregat es va aprovar inicialment per la Junta de Govern de l’Ajuntament en 
sessió de 12 de maig de 2017 i, després de la seva exposició pública, es va 
aprovar provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de setembre de 2017. 
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En data 22 de desembre de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona va acordar aprovar definitivament el document, 
supeditant-ne, però, la seva executivitat, a la presentació i aprovació d’un Text 
Refós que incorpori la següent prescripció: 

“1.1  cal mantenir la separació del volum de tres plantes (PB+2) a 5 m. del carrer 
Nostra Senyora de Lourdes i enretirar la quarta planta un mínim de 8 m.).” 

2. Planejament vigent 

El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 

• Modificació del Pla Especial de Concreció de l'ús i ordenació volumètrica de la 
parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i 
la parcel·la del Col·legi Americà a Esplugues de Llobregat, aprovada 
definitivament el 30/4/2008 i publicat en el DOGC el 16/09/2008. 

3. Objecte del document 

L'objecte del document presentat és ajustar els paràmetres de la Modificació a 
les condicions establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona, és a dir, mantenir el volum de PB+2 a 5 m. del carrer 
Nostra Senyora de Lourdes i establir que la planta quarta es construirà enretirada 
8 m. com  a mínim del límit de la parcel.la. És important assenyalar que, tot i que 
formalment es tracta d’una planta quarta, el fet de que  l'edifici disposa d'una 
planta baixa semi-enterrada fa que, el volum aparent de l'edifici final serà de 
PB+3. 

Cal recordar que l’objecte del document que ara es tramita és,  bàsicament la 
millora i ampliació de les instal·lacions actuals de les que disposa Sant Joan de 
Déu Serveis Sociosanitaris a la finca. En concret, la Modificació del Pla Especial 
que ara es presenta a tràmit manté les determinacions del planejament vigent, 
proposant únicament un increment de l'ocupació i de l'edificabilitat per permetre 
el creixement del programa funcional. En l'actualitat, el solar es troba edificat amb 
un centre destinat a unitat sociosanitària de llarga estada i llar residencia per a 
malalts mentals. 

El creixement de l'equipament significarà un augment de capacitat (38 llits), però, 
especialment, permetrà augmentar les superfícies deis espais encaminats a 
millorar els tractaments i també les places de centre de dia, el que permetrà 
atendre mes pacients millorant l'economia d'escala. 

4. Àmbit 

La superfície de la parcel·la objecte del Text Refós és el mateix que el del 
document de   Modificació del Pla Especial de Concreció de l'ús i ordenació 
volumètrica de la parcel·la aprovat provisionalment, és a dir la totalitat de la finca 
de 4.692'00 m2. qualificada de Sistema d'Equipaments comunitaris - clau 7a. La 
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finca de referència és propietat de l'Ajuntament d'Esplugues, havent-se establert 
mitjançant conveni de data 26/ 11/2001 una cessió d'ús per un període màxim 
de 50 anys a nom de l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu. 

En l'actualitat, el solar es troba edificat amb un centre destinat a unitat 
sociosanitària de llarga estada i llar residencia per a malalts mentals. El conjunt 
edificat té una superfície construïda total de 4.657'70 m2. 1 una alçada màxima 
de PB + 3 (14'40 m.). L'edifici disposa en l'actualitat de 19 places d'aparcament 
(4 d'elles adaptades). 

5. Descripció de la proposta. Comparativa planejament vigent - planejament 
proposat 

En l'actualitat, les instal·lacions de l'equipament que gestiona Sant Joan de Déu 
Serveis Sociosanitaris ocupen un total de 4.657'70 m2. de sostre, corresponent 
a un índex d'edificabilitat de 0'99 m2st/m2sól., tot i que el planejament vigent 
permet una edificabilitat màxima de 1'10 m2st/m2sól que no es troba esgotada. 
El percentatge d'ocupació sobre rasant en l'actualitat és del 50 % (2.346'00 m2) 
tot i que tampoc es troba esgotada en l'actualitat. 

Tal com s'ha indicat anteriorment, l'objecte del document presentat és 
bàsicament la millora i ampliació de les instal·lacions actuals de les que disposa 
Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris en aquesta parcel·la, i, per tant, atenent 
a les necessitats del programa funcional i l'adequació deis volums proposats a 
l'entorn construït es proposa augmentar l'edificabilitat dins de l’àmbit del Pla 
Especial, fixant-la en 1'60 m2st/m2sól, de manera que el sastre màxim de la 
parcel·la passi a ser de 7.507'20 m2. 

Pel que fa al percentatge d'ocupació màxima, també es proposa augmentar-la, 
passant al 75 % de la parcel·la. 

Aquesta modificació deis paràmetres esta justificada per la necessitat de realitzar 
les següents ampliacions a l'edifici existent, integrades en la composició general 
del conjunt edificat: 

• Afegir una planta més al volum posterior de l'edificació, poc visible des del 
carrer. En aquest cos, l'edifici disposa d'una planta baixa semi-enterrada, de 
manera que el volum aparent de l'edifici final serà de PB+3. 

• Ampliació en planta semi-soterrani situada a sota de la terrassa-jardí de la 
planta primera de l'edifici actual i oberta al carrer mitjançant una finestra de grans 
dimensions que perforarà el mur de contenció actual. Aquesta part de l'edifici es 
dedicarà a menjador i centre de dia. 

Amb l'objectiu de minimitzar !'impacte visual de l'ampliació proposada, la 
Modificació del Pla Especial preveu que la part del creixement en alçada de 
l'edifici existent es faci en la part posterior de la parcel·la, de manera que, tant 



 
 pàg 8
   
 

des de l'espai i públic exterior com des deis accessos a l'equipament, la major 
part de la nova edificació projectada no serà visible. 

Pel que fa als usos, es mantenen els determinats pel planejament vigent 
(sanitari-assistencial - llar residencia per a malalts mentals i centre de dia). 

Pel que fa a les alçades, es manté com alçada màxima PB + 4, tot i que en el 
planejament vigent la darrera planta només s'admet per elements tècnics i ara la 
proposta admet l'ús assistencial. 

La ordenació es regirà per als gàlibs establerts en els plànols del document. El 
Text Refós que ara es tramita modifica el gàlib de la futura planta quarta, que 
haurà de construir-se com a mínim a 8 m. del límit de la parcel.la amb el carrer 
Nostra Senyora de Lourdes. 

6. Valoració de la proposta 

Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació com a Text Refós procedeix informar favorablement, donat 
que incorpora les prescripcions establertes per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona en el seu acord de 22 de 
desembre de 2017. 

Caldrà, no obstant, tenir en compte les condicions establertes en l’aprovació 
provisional pel que fa a la Mobilitat i incorporar les obres i actuacions necessàries 
en el projecte executiu d’edificació, de manera que s’asseguri la seva realització 
de forma simultània a l’ampliació de l’equipament proposada.” 

Vist l’informe favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“El 15 de març de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/4250), els tècnics 
redactors del document de la 2a Modificació del Pla especial de concreció de l’ús 
i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora 
de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi americà, d’Esplugues de 
Llobregat, presenten el document del Text refós. 

En relació amb aquest document, cal assenyalar el següent: 

Antecedents 

El 20 de setembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar aprovar provisionalment la 2a Modificació del Pla especial de concreció 
de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra 
Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi americà, 
d’Esplugues de Llobregat, presentada per l’empresa promotora Sant Joan de 
Déu Serveis Sociosanitaris- Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu,  
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El 22 de desembre de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona va acordar aprovar definitivament el document, 
supeditant-ne, però, la seva executivitat, a la presentació d’un text refós que 
incorporés la prescripció següent: 

“- 1.1 Cal mantenir la separació del volum de tres plantes (PB+2) a 5m del carrer 
Nostra Senyora de Lourdes i enretirar la quarta planta un mínim de 8m del 
carrer.” 

El 15 de març de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/4250), es 
presenta el Text refós del document de la 2a Modificació del Pla especial de 
concreció de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers 
Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi americà, 
d’Esplugues de Llobregat. El 19 de març de 2018, (Registre general d'entrada 
núm. 2018/4423), els tècnics redactors presenten certificat annex relatiu a la 
coincidència entre el suport paper i el suport electrònic. 

El 7 de maig de 2018, els Serveis Tècnics municipals del Servei d’Urbanisme 
han emès un informe favorable, en tant en quant el document aportat ha 
incorporat la prescripció indicada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l'Àmbit Metropolità, per bé que recorden que caldrà tenir en compte les 
condicions establertes en l’aprovació provisional pel que fa a la Mobilitat, i 
incorporar les obres i actuacions necessàries en el projecte executiu d’edificació, 
de manera que s’asseguri la seva realització de forma simultània a l’ampliació de 
l’equipament proposada. 

Fonaments de dret  

D’acord amb l’article 101.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, la iniciativa privada pot formular 
plans especials urbanístics, plans de millora urbana i plans parcials urbanístics 
d'acord amb el planejament urbanístic general aplicable. 

L’article 67 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en el redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, en 
desenvolupament de les previsions del planejament urbanístic general, es poden 
aprovar plans especials si són necessaris per a assolir determinats objectius, 
que enumera. L’article 85 del mateix text legal estableix el procediment a seguir 
per a la seva aprovació.   

D’acord amb l’article 80.c) de la Llei, la competència per a l’aprovació definitiva 
dels plans especials de desenvolupament correspon a la comissió territorial 
d'urbanisme corresponent, llevat dels que correspon d’aprovar als ajuntaments 
de conformitat amb l’article 81. 

L’article 92 del Text refós de la Llei d'urbanisme, relatiu als tipus de resolucions 
definitives sobre el planejament urbanístic, preveu que l'òrgan competent per a 
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l'aprovació definitiva d'una figura del planejament urbanístic pot adoptar la 
resolució que escaigui d'entre les que llista, entre les quals es troba l'aprovació 
pura i simple del planejament, o bé amb prescripcions de caràcter puntual que 
no exigeixin un nou tràmit d'informació pública, com és el cas que ens ocupa. 

L’apartat 3 d’aquest precepte estableix que les esmenes han d'ésser introduïdes 
en el planejament urbanístic per l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, 
el qual ha de presentar novament el document esmenat a l'aprovació definitiva 
de l'òrgan competent.  

L’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat per a l’aprovació definitiva 
d’una figura del planejament urbanístic pot facultar el director o directora general 
competent en matèria d’urbanisme per a donar conformitat al text refós o a la 
documentació que compleixi les prescripcions assenyalades en els acords 
d’aprovació definitiva i per a ordenar la publicació del pla als efectes de 
l’executivitat. En aquest cas concret, ha estat així. 

La competència per a l’adopció de l’acord de verificació del Text refós de la 
modificació puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme l’article mencionat, i 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. 

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.   

Conclusions 

Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement el 
document del Text refós de la 2a Modificació del Pla especial de concreció de 
l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra 
Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi americà, 
d’Esplugues de Llobregat, amb el benentès que, tal i com indiquen els Serveis 
tècnics municipals en el seu informe, caldrà tenir en compte les condicions 
establertes en l’aprovació provisional pel que fa a la mobilitat, i incorporar les 
obres i actuacions necessàries en el projecte executiu d’edificació, de manera 
que s’asseguri la seva realització de forma simultània a l’ampliació de 
l’equipament proposada, i que correspon elevar-lo Ple de la Corporació, per a la 
seva aprovació i posterior tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l'Àmbit Metropolità per tal que el director general d’ordenació del territori i 
urbanisme doni conformitat al text refós i ordeni la publicació del pla als efectes 
de l’executivitat.” 
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Per tot l’exposat, 

ES PROPOSA: 

PRIMER.- APROVAR el Text refós de la 2a Modificació del Pla especial de 
concreció de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers 
Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi americà, 
d’Esplugues de Llobregat, presentat el 15 de març de 2018, (Registre general 
d'entrada núm. 2018/4250), en tant en quant incorpora la prescripció indicada a 
l’acord de la Comissió Territorial d'urbanisme de l'àmbit metropolità, de 22 de 
desembre de 2017, tot recordant que caldrà tenir en compte les condicions 
establertes en l’aprovació provisional pel que fa a la mobilitat, i incorporar les 
obres i actuacions necessàries en el projecte executiu d’edificació, de manera 
que s’asseguri la seva realització de forma simultània a l’ampliació de 
l’equipament proposada. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord, juntament amb el document aprovat en 
l’apartat precedent, a la Comissió Territorial d'urbanisme de l'àmbit metropolità, 
als efectes que, d’acord amb l’article 92.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, elevi el document 
al director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme per tal que doni 
conformitat al text refós, i ordeni la publicació del pla, als efectes de l’executivitat. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’empresa promotora. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, este dictamen en su día desde Canviem Esplugues ya lo votamos 
favorablemente, porque creemos que la enfermedad mental es una, por no decir 
de las más olvidadas, por lo tanto, creemos que esta infraestructura va en 
beneficio de esta gente y, por lo tanto, las modificaciones que se han hecho no 
modifican gran coses, y lo que esperamos es que esta obra se haga cuanto 
antes, y votaremos a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, el sociosanitari de llarga estada i llarga residència per a malalts mentals fa 
un salt qualitatiu amb aquesta actuació. Creixerà en 38 llits, incrementarà 
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l’ocupació, i també incrementarà els espais destinats als tractaments. Per tant, 
el creixement del programa funcional serà evident, i una prosperitat per al 
projecte que promou aquest centre. Hi votarem a favor, entenent, però, el 
compliment de la prescripció que en el seu moment se li va fer, que determinava 
una separació de volum de les tres plantes de cinc metres al carrer Nuestra 
Senyora de Lourdes, i en retirar de la quarta planta un mínim de vuit metres. I 
també, atenent als criteris del cos tècnic municipal quan fa referència a 
l’aprovació provisional de la mobilitat incorporada en aquestes obres i actuació 
necessària en el projecte executiu d’edificació, de manera que s’asseguri la seva 
realització de forma simultània a l’ampliació de l’equipament proposat. Aquesta 
condició és interessant i important que l’anem vetllant, per la situació de pas del 
lloc on es produirà l’obra. Per tant, hi votem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa hi votem abstenció.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Des del Partit Popular hi votem a favor.” 

El senyor Torra diu: 

“Des d’Esquerra ens hi abstenim també.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bé, el Grup Municipal Ciutadans Esplugues hi vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors 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. Marcos Sánchez Siles, 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 setze vots. S’hi 
abstenen els regidors Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, 
Sra. Elisabet Millà Salinas i Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, és a dir quatre vots. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA ACCEPTAR LA 
RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA AL QUIOSC 
UBICAT AL CARRER BRUC, CANTONADA ANTONI MARIA CLARET, 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 4 és el dictamen que proposa acceptar la renúncia a la 
concessió administrativa relativa al quiosc ubicat al carrer Bruc, cantonada 
Antoni María Claret, d’Esplugues de Llobregat.  

El 18 de febrer de 2015, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar autoritzar el canvi de titularitat de la concessió del quiosc de venda de 
diaris i revistes, situat precisament en aquest punt, a la confluència dels carrers 
Bruc i Sant Antoni Maria Claret, en les mateixes condicions que van regir en 
l’adjudicació inicial. Abans de la finalització efectiva de la concessió, el 
concessionari actual renuncia al quiosc i demana la devolució de la fiança. I en 
aquest moment, el que proposem al Ple precisament és acceptar aquesta 
renúncia i autoritzar la devolució de la fiança dipositada.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 

Expedient: 2018-12-1597 

Assumpte: Acceptació de la renúncia a la concessió administrativa relativa al 
quiosc ubicat al carrer Bruc, cantonada Antoni Maria Claret, d’Esplugues de 
Llobregat. 

Vist que el 19 d’abril de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/6476), el 
senyor Víctor Lendines Fernández presenta un escrit mitjançant el qual 
manifesta que el 22 d’abril de 2018 retorna el quiosc ubicat al carrer Bruc, 
cantonada Antoni Maria Claret, en relació amb el qual s’acaba el termini de 
concessió administrativa, i sol·licita la devolució de les fiances dipositades; 

Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori 
i Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“El 19 d’abril de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/6476), el senyor 
Víctor Lendines Fernández presenta un escrit mitjançant el qual manifesta que 
el 22 d’abril de 2018 retorna el quiosc ubicat al carrer Bruc, cantonada Antoni 
Maria Claret, en relació amb el qual s’acaba el termini de concessió 
administrativa, i sol·licita la devolució de les fiances dipositades. 

En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 

Antecedents  
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El 18 de febrer de 2015, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar el següent: 

“1.- Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió del quiosc de venda de diaris 
i revistes situat a la confluència dels carrers Bruc i Sant Antoni Mª Claret, 
adjudicada en el seu dia al senyor Juan Manuel Escalera Lupiáñez, a favor del 
senyor Víctor Lendines Fernández, en les mateixes condicions que van regir en 
l’adjudicació inicial, segons acord de l’Ajuntament Ple de data 28 de juliol de 
1993, ostentant el nou titular els drets i obligacions corresponents a la mateixa, 
subrogant-se a tots els efectes en la situació de l’antic titular, i pel termini de la 
concessió inicial que conclou el 28 de juliol de 2018. 

Aquesta concessió es regirà per l’establert al plec de condicions econòmiques i 
administratives de la concessió i al Reglament de Quioscos aprovat. 

2.- Manifestar al concessionari Sr. Victor Lendines Fernández, que haurà 
d’ingressar  a la Tresoreria Municipal (PAC central, plaça Sta. Magdalena, 24) la 
fiança definitiva d’import 393,46€, en el termini màxim de 15 dies comptats des 
de la notificació del present acord, i formalitzar la concessió en document 
administratiu en el termini dels 10 dies següents a la data en que s’hagi ingressat 
la fiança definitiva esmentada. 

3.- Comunicar així mateix al concessionari que durant tot el termini de la 
concessió restarà obligat al pagament  de la taxa per instal·lació de quioscos en 
la via pública, o tribut municipal que la substitueixi, de conformitat amb 
l’Ordenança Fiscal reguladora d’aquest tribut.  Pel que fa a l’any 2015 haurà 
d’ingressar per aquesta taxa 251,82 euros, liquidació que li serà notificada 
oportunament. 

(...).” 

El 2 de març de 2015, el senyor Víctor Lendines Fernández i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat van subscriure el document de formalització de la 
concessió administrativa, al qual s’adjuntava el plec de condicions per a la 
concessió de l’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació de quioscos, i 
l’acord del Ple de 2 de febrer de 2015, i una carta de pagament que acredita que 
la persona interessada va fer front al pagament dels 393,46.-euros de fiança. 

El 19 d’abril de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/6476), el senyor 
Víctor Lendines Fernández presenta un escrit mitjançant el qual manifesta que 
el 22 d’abril de 2018 retorna el quiosc ubicat al carrer Bruc, cantonada Antoni 
Maria Claret, en relació amb el qual s’acaba el termini de concessió 
administrativa, i sol·licita la devolució de les fiances dipositades. 

El Departament de Tresoreria ha constatat que la persona interessada es troba 
al corrent de pagament de la taxa anual per instal·lació de quioscos a la via 
pública. 
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Fonaments de dret  

Vist el Reglament Municipal per a la regulació, amb caràcter general, de 
l’ocupació d’espais a la via pública per a l’ús, gaudi i explotació de quioscos, 
aprovat definitivament pel Ple de la Corporació el 10 de novembre de 1993, i 
publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

L’article 34 del Reglament estableix que serà causa d’extinció de la concessió, 
entre d’altres, el transcurs del temps establert als plecs de condicions, o la 
renúncia del concessionari. 

D’acord amb l’article 21 del Reglament, el titular de la concessió haurà de deixar 
lliure i expedit l’espai de ocupat de via pública, a disposició de l’Ajuntament, una 
vegada acabat el termini de concessió. 

Vist el plec de condicions per a la concessió de l’ús privatiu de la via pública per 
a la instal·lació de quioscos; 

L’article 17è del plec indicat estableix que, a la finalització del termini de 
concessió revertiran a la propietat de l’Ajuntament els quioscos instal·lats. 
Aquests hauran d’estar en bon estat de conservació. 

L’article 22 dels plecs té el mateix contingut que l’article 34 del Reglament, en 
relació amb les causes d’extinció de la concessió. 

Els béns de domini públic, de conformitat amb allò que disposen els articles 53 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament sobre el patrimoni dels ens locals, poden ser objecte d’ús privatiu, 
definit com aquell que consisteix en l’ocupació directa o immediata d’una porció 
del domini públic, de manera que limiti, o fins i tot exclogui, la utilització per part 
d’altres possibles interessats. Si aquest ús privatiu comporta la transformació del 
domini públic, aquesta ocupació resta subjecte a concessió administrativa.  

Totes les concessions administratives sobre el domini públic dels ens locals 
estan subjectes als principis previstos a l’article 61 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament sobre el patrimoni dels ens 
locals. 

D’acord amb l’article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, tot interessat podrà desistir 
de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar 
als seus drets. 

Tant el desistiment, com la renúncia, podran fer-se per qualsevol mitjà que 
permeti tenir-ne constància, sempre que incorpori les signatures que 
corresponguin, d’acord amb allò previst a la normativa aplicable. 
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L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclòs 
el procediment. 

En aplicació de l’article 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i l’article 
221 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, els acords relatius a les 
concessions sobre béns de domini públic de més de cinc anys i de quantia 
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també els referents a 
les cessions d'aprofitaments de béns comunals, han d'ésser adoptats per majoria 
absoluta del nombre legal de membres del Ple de la corporació.  

Per altra banda, l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 de abril de bases del Règim 
Local, eleva aquest percentatge al 20%. 

Conclusions 

En aquest cas concret, la persona concessionària ha presentat un escrit 
mitjançant el qual manifesta la seva voluntat de retornar el quiosc ubicat al carrer 
Bruc, cantonada Antoni Maria Claret, d’aquesta ciutat, malgrat no haver finalitzat 
encara el termini de la concessió administrativa, i sol·licita la devolució de les 
fiances dipositades a raó de la concessió administrativa. 

Per tant, als efectes de l’article 34 del Reglament Municipal per a la regulació, 
amb caràcter general, de l’ocupació d’espais a la via pública per a l’ús, gaudi i 
explotació de quioscos, cal entendre que la persona concessionària ha renunciat 
a la resta del termini de concessió administrativa del què podria haver gaudit. 

Una vegada constatat que la persona concessionària es troba al corrent de 
pagament de la taxa anual per instal·lació de quioscos a la via pública, i vist 
l’estat en què es troba el quiosc, només resta concloure que s’informa 
favorablement l’acceptació de la renúncia presentada pel senyor Víctor Lendines 
Fernández, el 19 d’abril de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/6476), 
i, en aquest sentit, que el quiosc ubicat al carrer Bruc, cantonada Antoni Maria 
Claret, d’aquesta ciutat, reverteix a la propietat de l’Ajuntament.” 

Per tot l’exposat 

ES PROPOSA: 

PRIMER.-  ACCEPTAR la renúncia a la concessió administrativa relativa al 
quiosc ubicat al carrer Bruc, cantonada Antoni Maria Claret, d’Esplugues de 
Llobregat, presentada pel senyor Víctor Lendines Fernández, el 19 d’abril de 
2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/6476). 

SEGON.- DECLARAR, per tant, extingida la concessió administrativa atorgada 
a favor del senyor Víctor Lendines Fernández, en relació al quiosc de venda de 
diaris i revistes ubicat a la confluència del carrer Bruc, cantonada Antoni Maria 
Claret, d’Esplugues de Llobregat, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament 
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d’Esplugues de Llobregat, el 18 de febrer de 2015, amb les condicions d’aquell 
acord, i el document de formalització de la concessió subscrit el 2 de març de 
2015. 

TERCER.- DECLARAR, així mateix, que el quiosc mencionat reverteix a la 
propietat de l’Ajuntament. 

QUART.- AUTORITZAR la devolució de la fiança d’import 393,46.-euros, al 
senyor Víctor Lendines Fernández, dipositada el 24 de febrer de 2015. 

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al senyor Víctor Lendines Fernández. 

SISÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria 
municipal. 

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, a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Hi votem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Torra diu: 

“A favor també.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal Ciutadans Esplugues vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 
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“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors 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. Marcos Sánchez Siles, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra.  
Estefanía Zafra Rodríguez, 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 vint vots. 

El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 

ACORD NÚMERO CINC.-  DICTAMEN QUE PROPOSA DECLARAR LA 
REVERSIÓ DE FET DEL QUIOSC UBICAT AL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, 
ENFRONT DEL NÚMERO 101, D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 5 és el dictamen que proposa declarar la reversió de fet del 
quiosc ubicat al carrer Àngel Guimerà, enfront del número 101, d’Esplugues de 
Llobregat. 

El 20 d’octubre de 2010, el Ple de l’Ajuntament va acordar autoritzar el canvi de 
titularitat de la concessió del quiosc de venda de diaris i revistes situat al carrer 
Àngel Guimerà, enfront al número 101, en les mateixes condicions que van regir 
en l’adjudicació inicial, i en aquest moment es proposa al Ple de la corporació 
declarar l’extinció de la concessió del quiosc mencionat, en tant que una vegada 
produït el decés de la persona concessionària, i transcorregut amb escreix el 
termini previst a l’efecte per sol·licitar la transmissió, aquesta sol·licitud no s’ha 
produït.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 

Assumpte: Declaració de la reversió de fet del quiosc ubicat al carrer Àngel 
Guimerà, enfront del número 101, d’Esplugues de Llobregat. 

Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 

“Antecedents  

El 20 d’octubre de 2010, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar el següent: 
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“Autoritzar el canvi de titularitat de la concessió del quiosc de venda de diaris i 
revistes situat al carrer Àngel Guimerà, enfront al núm. 101, adjudicada en el seu 
dia al Sr. José Pacheco Ginés a favor del Sr. Javier Pacheco Antón en les 
mateixes condicions que van regir en l’adjudicació inicial segons acords de 
l’Ajuntament Ple del 12 de maig de 1982 i de modificació de 8 de febrer de 1995, 
ostentant el nou titular els drets i obligacions dimanats de la mateixa, subrogant-
se a tots els efectes en la mateixa situació de l’antic titular, i pel termini que 
conclou el 12 de maig de 2032.” 

Consta a l’expedient administratiu còpia de l’escriptura de 25 d’abril de 2013, 
d’Acta de notorietat per a la declaració d’hereus abintestat, davant del Notari 
José Vicente Galdón Garrido, i número 940 del seu protocol. Destacar el fet que 
en aquesta escriptura es fa constar que el senyor Javier Pacheco Antón va morir 
a Esplugues de Llobregat el 9 de gener de 2013.  

El 16 de febrer de 2018, la Policia Local del municipi d'Esplugues de Llobregat 
emet un informe  mitjançant el qual es constata que actualment el quiosc es troba 
tancat i sense cap activitat, i que aquesta situació es dona des de gener de 2013, 
sense que hagi variat. 

Des del Departament de Tresoreria s’ha constatat que s’ha constatat que la taxa 
anual per instal·lació de quioscos a la via pública dels exercicis 2014, 2015, 2016, 
i 2017 no ha estat pagada. 

Fonaments de dret  

Vist el Reglament Municipal per a la regulació, amb caràcter general, de 
l’ocupació d’espais a la via pública per a l’ús, gaudi i explotació de quioscos, 
aprovat definitivament pel Ple de la Corporació el 10 de novembre de 1993, i 
publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona, de 2 de febrer de 1994. 

L’article 34 del Reglament estableix que serà causa d’extinció de la concessió, 
entre d’altres, el decés del titular, llevat de les condicions de l’article 29 del mateix 
Reglament. 

L’article 27 i següents del Reglament fa referència a la possibilitat de transmetre 
les concessions. I, més concretament, l’article 29 preveu la possibilitat de 
transmetre la concessió per actes mortis causa. Ara bé, perquè tal transmissió 
es pugui donar, aquest precepte exigeix que el legítim successor del titular mort 
ha de sol·licitar a l’Ajuntament, dins del termini de tres mesos des de la producció 
de la defunció, el dret a efectuar la transmissió de l’autorització al seu favor, 
manifestant i acreditant que no hi ha ningú que pugui ostentar millor dret, aportant 
els documents que aquest article detalla. 

L’article 30 preveu que, una vegada transcorreguts 6 mesos des de la defunció, 
sense haver efectuat la sol·licitud de canvi de titularitat, l’interessat perdrà tots 
els drets sobre la concessió. 
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Vist el plec de condicions per a la concessió de l’ús privatiu de la via pública per 
a la instal·lació de quioscos; 

L’article 12è del plec indicat, relatiu a l’extinció del contracte, estableix que serà 
causa d’extinció del contracte, a més de les previstes al Reglament de contractes 
de l’Estat, la defunció del concessionari, si bé els hereus podran oferir a 
l’Ajuntament seguir la concessió sota les mateixes condicions, i que, en tal cas, 
l’Ajuntament tindria facultat per a acceptar o no l’oferiment, sense dret a 
indemnització. 

A més a més, l’article 36 del mateix Reglament preveu que serà causa de pèrdua 
de la concessió, entre d’altres, la manca de pagament de la taxa d’ocupació que 
preveu l’ordenança fiscal. 

Els béns de domini públic, de conformitat amb allò que disposen els articles 53 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament sobre el patrimoni dels ens locals, poden ser objecte d’ús privatiu, 
definit com aquell que consisteix en l’ocupació directa o immediata d’una porció 
del domini públic, de manera que limiti, o fins i tot exclogui, la utilització per part 
d’altres possibles interessats. Si aquest ús privatiu comporta la transformació del 
domini públic, aquesta ocupació resta subjecte a concessió administrativa.  

Totes les concessions administratives sobre el domini públic dels ens locals 
estan subjectes als principis previstos a l’article 61 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament sobre el patrimoni dels ens 
locals. 

En aplicació de l’article 60.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i l’article 
221 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, els acords relatius a les 
concessions sobre béns de domini públic de més de cinc anys i de quantia 
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i també els referents a 
les cessions d'aprofitaments de béns comunals, han d'ésser adoptats per majoria 
absoluta del nombre legal de membres del Ple de la corporació. Per altra banda, 
l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 de abril de bases del Règim Local, eleva 
aquest percentatge al 20%. 

Conclusions 

En aquest cas, cal constatar, en primer lloc, el fet que el senyor Javier Pacheco 
Antón; persona titular de la concessió administrativa en relació amb el  quiosc de 
venda de diaris i revistes situat al carrer Àngel Guimerà, enfront al núm. 101, 
d’Esplugues de Llobregat, va morir a Esplugues de Llobregat el 9 de gener de 
2013, segons l’escriptura de 25 d’abril de 2013, d’Acta de notorietat per a la 
declaració d’hereus abintestat, que consta a l’expedient administratiu.  

En segon lloc, que, han transcorregut, amb escreix, els terminis previstos als 
articles 29 i 30 del Reglament Municipal per a la regulació, amb caràcter general, 
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de l’ocupació d’espais a la via pública per a l’ús, gaudi i explotació de quioscos, 
aprovat definitivament pel Ple de la Corporació el 10 de novembre de 1993, per 
a exercitar el dret a demanar la transmissió mortis causa de la concessió de 
referència, sense que aquets fet s’hagi produït. 

En tercer lloc, que el 16 de febrer de 2018, la Policia Local emet un informe  en 
el qual es constata que actualment el quiosc es troba tancat i sense cap activitat, 
i que aquesta situació es dona des de gener de 2013, sense que hagi variat. 

Finalment, s’ha constatat que la taxa anual per instal·lació de quioscos a la via 
pública dels exercicis 2014, 2015, 2016, i 2017 no ha estat pagada. 

Una vegada constatats aquests fets, només resta concloure que, a l’empara del 
Reglament Municipal per a la regulació de l’ocupació d’espais a la via pública per 
a l’ús, gaudi i explotació de quioscos, i dels preceptes previstos als plecs de la 
concessió, detallats anteriorment, cal declarar que els successors del titular de 
la concessió difunt han perdut tots els drets sobre la concessió. 

A més a més, el fet que no s’hagi pagat la taxa anual des de l’any 2013, implica 
també, per altra banda, als efectes de l’article 36 del Reglament, la pèrdua de la 
concessió.  

En definitiva, cal entendre que el quiosc de venda de diaris i revistes situat al 
carrer Àngel Guimerà, enfront al núm. 101, d’Esplugues de Llobregat, ha revertit 
a la propietat de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, pels efectes directes de 
l’aplicació del Reglament Municipal per a la regulació de l’ocupació d’espais a la 
via pública per a l’ús, gaudi i explotació de quioscos, i dels preceptes previstos 
als plecs de la concessió.” 

Per tot l’exposat 

ES PROPOSA: 

PRIMER.-  DECLARAR, que els successors legítims del titular de la concessió 
administrativa relativa al quiosc de venda de diaris i revistes situat al carrer Àngel 
Guimerà, enfront al núm. 101, d’Esplugues de Llobregat; el difunt senyor Javier 
Pacheco Antón, han perdut tots els drets sobre la concessió administrativa 
atorgada al seu favor,  mitjançant acord del Ple de la Corporació, de 20 d’octubre 
de 2010, amb les mateixes condicions que van regir en l’adjudicació inicial 
segons acords del Ple de l’Ajuntament, del 12 de maig de 1982 i de modificació 
de 8 de febrer de 1995, pels efectes directes dels articles 29, 30 i 36 del 
Reglament Municipal per a la regulació de l’ocupació d’espais a la via pública per 
a l’ús, gaudi i explotació de quioscos. 

SEGON.- DECLARAR, així mateix, que el quiosc de venda de diaris i revistes 
situat al carrer Àngel Guimerà, enfront al núm. 101, d’Esplugues de Llobregat 
reverteix a la propietat de l’Ajuntament. 
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TERCER.- ATORGAR, d’acord amb l’article 92 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, als 
interessats un termini de 15 dies d’audiència per a formular al·legacions i 
presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents.  

QUART.-  ANUL.LAR les liquidacions corresponents a la taxa anual per 
instal·lació de quioscos a la via pública dels exercicis 2014, 2015, 2016, i 2017, 
en tant que el senyor Javier Pacheco Antón no és subjecte passiu d’aquesta 
taxa, per haver perdut els drets sobre la concessió en l’exercici 2013, segons 
l’establert als articles 29 i 30 del Reglament Municipal per a la regulació de 
l’ocupació d’espais a la via pública per a l’ús, gaudi i explotació de quioscos. 

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Herència jacent del senyor Javier 
Pacheco Antón, i persones interessades. 

SISÈ.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria 
municipal i a l’Organisme de Gestió Tributària. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Sí, a favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“A favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Hi votem a favor també.” 

La senyora Zafra diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Torra diu: 

“També, a favor.” 

El senyor Roldán diu: 
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“Bé, Ciutadans Esplugues hi vota a favor i el que ja hem comentat amb l’equip 
de govern, que ens posem a disposició per treballar l’ampliació d’usos als 
quioscos, que ens quedem sense, i pensem que és una bona oportunitat perquè 
són llocs que fan barri, que estan molt bé per a la cohesió social, i bé, ens oferim 
a treballar conjuntament per pensar en el futur d’aquests quioscos, per continuar 
mantenint el màxim possible de nombre dels mateixos. A favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“M’ha semblat dir que deia que ens quedem sense. No ens quedem sense 
quioscos, encara hi ha cinc que estan en funcionament, però en tot cas, 
certament, la voluntat de l’equip de govern és que aquests que no estan 
actualment en utilització, millorar-ne les condicions per tal que puguin ser 
rendibles. Coincidim amb el paper que juguen i el valor que tenen, i per tant, la 
voluntat és que els tornem a treure a concessió i esperem que hi hagi gent 
interessada en poder desenvolupar aquesta activitat. Evidentment, hi votem a 
favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors 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. Marcos Sánchez Siles, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra.  
Estefanía Zafra Rodríguez, 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 vint vots. 

El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 

ACORD NÚMERO SIS.-  DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DE 
L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC 2018 A DATA 31 DE MARÇ DE 2018. 

La senyora Díaz diu: 

“Dins la Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics, el punt 6 és el 
dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del pressupost 
municipal de l’exercici econòmic de 2018, a data 31 de març de 2018. 

En aquest cas el que pertoca és el que fem cada trimestre, que és donar 
compliment a la normativa en vigor i, per tant, donar compte al Ple de 
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l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 31 de març 
de 2018.  

Pel que fa a l’execució dels ingressos, que els podem distingit en els totals i en 
aquells que són només de caràcter ordinari, s’ha liquidat un 18,88 per cent dels 
ingressos totals pressupostats, dels quals n’hem recaptat el 69,82 per cent.  

Quan parlem d’ingressos ordinaris, en aquest cas puja una mica el percentatge, 
i ja parlem d’una liquidació del 22,69 per cent, dels quals n’hem recaptat un 
69,24.  

Ara, pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 13,14 per cent 
d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals hem pagat un 92,12 
per cent. Si parlem només de despesa corrent, s’ha reconegut un 15,8e per cent, 
del qual hem pagat un 94,44 per cent.  

S’ha reconegut un 5,35 per cent de la despesa d’inversions amb relació a la 
quantitat pressupostada, i d’aquesta n’hem pagat un 62,66 per cent. 

Pel que fa a l’execució del pressupost d’exercicis tancats, les obligacions 
pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 25,65 per 
cent amb relació a aquelles que teníem pendents a 1 de gener de 2018. Els drets 
reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen 
un 88,18 per cent amb relació als drets pendents a 1 de gener de 2018.  

I pel que fa a les existències de tresoreria, les existències de tresoreria, a 31 de 
març de 2018, ascendeixen a 20.427.261,26 euros. Perquè no ens enganyem, 
no és que disposem lliurement d’aquests diners a la Tresoreria, sinó que pensem 
que molts estan afectats perquè poden venir..., són ingressos que poden venir 
de subvencions o d’altres fórmules que estiguin ja condicionades a una 
determinada finalitat. 

Per últim, l’altra dada important és l’endeutament. A 31 de març de 2018, el deute 
viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 18.706.314,43 euros. L’estimació que ara 
fem per a final d’any és d’un deute viu, tenint en compte el capital a amortitzar 
fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en el 2018, segons el que també 
hem decidit en sessions plenàries, per poder finançar inversions, equival a la 
suma de 18.563.672,25 euros, que representaria, si és que finalment tanquem 
així, un 43,38 per cent dels ingressos liquidats en l’exercici 2017 i, per tant, molt 
inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou 
endeutament. 

Això és un donar compte, és un dictamen que proposa donar compte. Si vostès 
no tenen res a preguntar o cap altra qüestió, podríem passar al següent punt de 
l’ordre del dia... 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
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En compliment del que preveu l’article 207 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, i la regla 52  de la instrucció de comptabilitat local, aprovada per Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre,  que textualment diu: “ En cumplimiento 
de lo previsto en el art. 207 del TRLRHL, la Intervención u órgano de la entidad 
local que tenga atribuida la función de contabilidad elaborará la información de 
la ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería, 
que debe remitir al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en 
los plazos y con la periodicidad que el Pleno haya establecido”, s’han 
confeccionat els  quadres adjunts a aquest dictamen en els que es recullen els 
aspectes d’interès més significatiu i que fan referència bàsicament a: 
 

• Execució de despeses i ingressos a 31 de març de 2018 
• Execució d’inversions a 31 de març de 2018 
• Execució pressupost exercicis tancats a 31 de març de 2018 
• Estat de Tresoreria a 31 de març de 2018 

 
Igualment i en relació a l’estat d’execució del pressupost municipal a data a 31 
de març de 2018 ha estat enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas la informació que consta en l’expedient i que es la contemplada a 
l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
  
Es proposa al Ple de  l’Ajuntament  que es doni per assabentat dels Estats 
d’Execució del pressupost municipal a data a 31 de març de 2018 i de 
l’enviament de la documentació reglamentaria al “Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas”, adjunta com annex en aquest dictamen. 
 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 

ACORD NÚMERO SET.-  DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DEL 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2018. 

 

ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DE 
L’ACOMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 

... que és el punt número 7, el dictamen que proposa donar compte del període 
mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2018. I si 
m’ho permeten, fins i tot també faria l’explicació del punt vuitè, del dictamen que 
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proposa donar compte de la Llei de morositat corresponent al primer trimestre de 
2018, perquè tracten del mateix aspecte, del mateix indicador calculat 
contemplant dues lleis que són diferents però parlen del mateix, i si al final volen 
intervenir per alguna qüestió, doncs, no hi haurà cap inconvenient. 

El punt 7 és, com deia, el dictamen que proposa donar compte d’aquest període 
mitjà de pagament, i aquest període mitjà, calculat segons la metodologia 
establerta pel Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, ha estat durant el primer 
trimestre de 2018 de 5,52 dies. Aquest indicador, perquè ens entenguem, equival 
a un període de pagament de 35,52 dies des de la data de recepció de la factura 
en el registre comptable municipal. 

I el següent punt, amb el que pretenem donar compliment a la normativa en vigor 
i, per tant, és l’informe de 24 d’abril de 2018, relatiu a l’acompliment dels terminis 
previstos per al pagament de les obligacions municipals. En aquest cas, tenint 
en compte la Llei de morositat, a partir d’aquest informe es desprèn el següent: 
el total de pagaments de factures o d’altres documents durant el primer trimestre 
de 2018 ha estat de 2.307, per un import total de 2.803.833,08 euros; el període 
mitjà de pagament ha estat de 38,59 dies des de la data de presentació de les 
factures al registre. És molt similar a l’anterior, però saben que no és exactament 
el mateix, perquè hi ha alguna partida, algun concepte, que no es comptabilitza 
de la mateixa manera. Seguint, en un cas, una normativa o una altra, ens donen 
xifres similars però no idèntiques. 

No sé si tenen alguna qüestió. Ja saben que això ens pertoca fer-ho cada 
trimestre, cada tres mesos, i és el que fem, donar compte al Ple.  

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 eradicar 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 2018 ha estat de: 5,52 dies. 
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Aquest indicador equival a un període de pagament de 35,52 dies, des de la data 
de la recepció de la 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 2018. 

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 els informes de data 24 d’abril 
de 2018, que s’adjunten a aquest dictamen, relatius a l’acompliment dels terminis 
previstos per al pagament de les obligacions municipals i del nombre i quantia 
global de les obligacions pendents de pagament. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament que es doni per assabentat del contingut dels 
informes esmentats i del període mitjà de pagament corresponent al primer   
trimestre de 2018. 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

 

ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ INICIAL 
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT DE PAGÈS DEL PARC 
AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT, A ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 

Això vol dir que podem passar al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt 
número 9, el dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora 
del Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat a Esplugues de Llobregat. 

En aquest cas, el Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat és l’espai 
destinat a la venda directa de productes agraris de proximitat en l’àmbit d’aquest 
parc i la seva zona d’influència. El consum de proximitat i de temporada té un 
impacte positiu en el medi ambient, donat que redueix la distància entre el punt 
de producció i el punt de consum, i fa disminuir el consum d’hidrocarburs, la 
contaminació i en definitiva la petja ecològica. Alhora, el manteniment de 
l’activitat agrària en l’àmbit de la Vall Baixa i el Delta del Llobregat permet 
contribuir a la recàrrega natural dels aqüífers, constitueix un pulmó verd que 
consumeix CO2 i és l’hàbitat necessari per a algunes espècies de flora i fauna. I 
per tant, per desenvolupar aquest mercat, el nostre Ajuntament ha formalitzat un 
conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Agrari. 
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El conveni de referència, en concordança amb les disposicions legals vigents, 
contempla la necessitat d’aprovar una ordenança reguladora, que ha estat 
elaborada pels serveis municipals i sotmesa a participació pública prèvia, sense 
que s’hagin presentat suggeriments o aportacions, per la qual cosa aquí, i en 
aquest moment, es proposa al Ple aprovar inicialment l’Ordenança reguladora 
del Mercat de Pagès i la Memòria General corresponent; sotmetre-la a informació 
pública pel termini de trenta dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions 
o reclamacions; establir que 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. 

Aquesta és l’explicació, a més a més, del punt, i només, abans que entrin en el 
debat i en el posicionament, permetin-me pràcticament dues coses: una és que 
aquest punt arriba massa tard, molt més tard del que ens hagués agradat, perquè 
és cert que de vegades no és fàcil portar a terme determinades coses quan ens 
hem de coordinar amb els requisits i amb les maneres de fer, en aquest cas del 
Parc Agrari, però crec que seria injust atribuir el retard exclusivament a això. Jo 
crec que benvingut sigui, però sí, cert, arriba una mica tard. Ens ho diran i ens 
ho mereixem. Jo crec que les coses de vegades també les hem de dir com són, 
però és cert que no tot, igual que no es pot atribuir al Parc Agrari, no tot es pot 
atribuir també a l’impuls que li hem intentat donar. Jo crec que es podrà explicar 
els motius de per què això, que ja ho teníem previst fa uns mesos, fins ara no ha 
pogut arribar. De fet, fins i tot una mica més aviat del que esperàvem, perquè 
pensàvem que encara trigaríem una mica més. 

L’altra és que jo crec que és necessari i és just reconèixer que entre altres coses 
això arriba en aquest moment aquí perquè es va tirar endavant a través d’una 
proposta ciutadana. Les propostes ciutadanes de vegades s’aproven, de 
vegades no s’aproven, però sempre són de molta utilitat –aquesta es va aprovar– 
perquè ens fan pensar, ens fan reflexionar, i de vegades ens fan aprovar punts i 
portar a terme accions a la ciutat que no totes venen de l’impuls dels grups 
polítics, algunes venen de l’impuls de la ciutadania. Ho dic precisament avui, que 
tenim una proposta ciutadana a l’ordre del dia del nostre Ple. Doncs, aquesta 
aprovació en bona part ve d’això, i crec que és just reconèixer també l’aportació 
de l’entitat que va impulsar aquesta aprovació que avui portem al Ple. 

Per part meva res més, i podem començar. Senyor Comellas.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Primer.- El “Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat” és l’espai 
destinat a la venda directa de productes agraris propers als municipis promotors, 
bàsicament, del Parc Agrari del Baix Llobregat i el seu àmbit d’influència. 
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Es tracta d’una iniciativa del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, d’alguns 
ajuntaments de l’àmbit del Parc Agrari i el seu entorn immediat, i del sector de la 
pagesia, per testar la promoció d’aquest tipus de comercialització.  
 
La finalitat d’aquest mercat és la de facilitar al pagès/sa un lloc on poder vendre 
directament les fruites i hortalisses i/o altres productes agraris que conrea i 
produeix i que procedeixen el més a prop possible del municipi promotor.  
 
Aquest mercat respon a la voluntat de promoure l’agricultura local, els productes 
de proximitat i de temporada i el contacte directe de les persones productores i 
elaboradores amb les persones consumidores a través de la venda directa i de 
proximitat.  
 
El consum de proximitat i de temporada té un impacte positiu en el  medi ambient 
car redueix la distàncies entre el punt de producció i el punt de consum fent 
disminuir el consum d’hidrocarburs, la contaminació i en definitiva la petja 
ecològica. Alhora, el manteniment de l’activitat agrària en l’àmbit de la Vall Baixa 
i el Delta del Llobregat permet contribuir a la recàrrega natural dels aqüífers, 
constitueix un pulmó verd que consumeix CO2 i és l’hàbitat necessari per 
algunes espècies de flora i fauna. 
 
El “Mercat de Pagès” no té per finalitat les activitats comercials objecte de la Llei 
18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, ni del Decret 162/2015, de 14 
de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, de la Generalitat de 
Catalunya, atès que no està destinat a l’activitat comercial que es du a terme en 
espais o vies de titularitat pública per un conjunt de professionals de la venda no 
sedentària. 
 
Segon.- L’Ajuntament  d’Esplugues de Llobregat està interessat, en l’àmbit de 
les seves competències, en el desenvolupament de les mesures i accions 
previstes impulsades pel Consorci del Parc Agrari i té la seva voluntat de  
participació conjunta amb el Consorci, per la qual cosa, la Junta de Govern Local 
va aprovar un Conveni de col·laboració entre ambdues entitats; conveni que ja 
ha estat formalitzat. 
 
El marc competencial en que s’emmarca l’actuació municipal està recollit al 
articles 46 i 84.2.j) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 d’abril, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; l’article 66.3.f) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 de abril. 
 
Tercer.- El conveni de referència, en concordança amb les disposicions legals 
vigents, contempla la necessitat d’aprovar una ordenança reguladora del “Mercat 
de pagès, per la qual cosa l’Alcaldia va crear una Comissió d’estudi encarregada 
de redactar el text de la norma reglamentària i la seva Memòria General. 
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Quart.- Ambdós documents ha estat objecte de participació ciutadana prèvia en 
els processos normatius, de conformitat amb el que s’estableix a l’apartat 4, de 
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, sense que durant el període establert s’hagin 
formulat al·legacions, suggeriments o aportacions. 
 
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; 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 del “Mercat de Pagès del 
Parc Agrari del Baix Llobregat” a 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. 
 
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 del 
reglament en tràmit. 
 
Quart.- 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. 
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Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Sí, només anava a dir que hi votem a favor. Crec que l’alcaldessa ha oblidat 
dir... Ho anava a dir, segur, però crec que s’ha oblidat dir que l’entitat era Àgora 
Esplugues. Ho vull dir en honor seu, que ha fet esment. A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, yo creo que el Mercat de Pagès era una cuestión reclamada desde hace 
muchísimos años, yo todavía no estaba en la legislatura anterior, pero ya venía 
reclamándose desde hace años, y yo me congratulo de que al final se lleve a 
cabo, y felicitar a este ayuntamiento y al equipo de gobierno por la gestión que 
ha realizado. A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, desde Canviem Esplugues también decimos lo mismo, es decir, vale más 
tarde que nunca, por lo tanto, ahora entramos en la vía buena, digamos, y a partir 
de ya tendremos el Mercado de Pagés para toda la ciudadanía que quiera 
comprar productos cercanos, y sobre todo del Baix Llobregat. Nosotros, como 
Canviem Esplugues, votamos a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, el concepte de mercat de pagès, com bé s’ha dit, històricament reclamat per 
alguns grups municipals en anteriors legislatures, és un concepte que permet el 
consum de proximitat, però també que té mesures positives en paral·lel, com 
evitar certs desplaçaments de les persones consumidores d’aquest tipus de 
productes, la qual cosa té un impacte directe en el medi ambient.  

Per això és una mesura evidentment positiva, tant per als usuaris directes 
d’aquest mercat de pagès com per a la resta de la ciutadania d’Esplugues, i 
votarem favorablement a l’ordenança.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa estem molt contents que per fi, després de més de 4 anys, 
iniciem el procés per tenir d’aquí a poc el Mercat de Pagès actiu, i volíem agrair 
a Àgora, que gràcies a aquesta associació i la seva proposta ciutadana, d’aquí a 
poc podrem comprar directament als pagesos de la comarca els seus productes. 
Hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, nosaltres també hi votarem a favor. Poca cosa més a afegir. Òbviament, 
agrair a l’entitat proposant, però també al conjunt de membres d’aquest 
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consistori, que impulsen que aquesta proposta sigui una realitat. Per tant, hi 
votem a favor.” 

El senyor Torra diu: 

“Des d’Esquerra Republicana també hi votem a favor, més enllà de si arriba tard, 
que hi arriba. Sí que volíem encoratjar aquest equip de govern perquè mimin 
aquest mercat a partir d’ara, perquè a vegades les coses no funcionen a la 
primera, i a vegades s’hi ha de donar unes voltes, i a vegades s’hi ha de ser una 
mica flexible amb el que s’havia pensat, perquè a vegades sembla que haurà 
d’anar d’una manera però a la pràctica acaba anant d’una manera lleugerament 
diferent i s’ha de flexibilitzar coses que s’havien pensat. Per tant, animem a què 
tingueu aquesta cintura, i a més a més, també fa falta molta promoció perquè 
aquestes coses funcionin, per tant, animem l’equip de govern a promocionar 
aquest mercat a partir d’ara. Hi votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bé, des de Ciutadans Esplugues poca cosa més a afegir també. Donem la 
benvinguda al Mercat de Pagès i el nostre vot és favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, en el nostre cas també evidentment fer l’agraïment a l’Associació Àgora, 
perquè en el seu moment va tenir aquesta idea i la va impulsar. També, com 
sempre, nosaltres contents que el teixit social de la ciutat participi als afers 
públics i, per tant, que arribin propostes ciutadanes al plenari. I dit això, no afegiré 
gaire cosa més.  

És cert, anem tard per diferents raons, però la cosa és innegable, jo ja ho he dit 
en algunes ocasions en el Ple, que de justificacions hi havia algunes però s’havia 
sobrepassat el temps que podien haver determinat aquestes justificacions, però 
sí que és veritat que en tot cas, hi havia una voluntat molt expressa que 
treballéssim aquest Mercat de Pagès amb el Parc Agrari del Baix Llobregat, 
primer, per complir els objectius que ha de tenir aquest mercat de pagès, que ha 
de ser de producte de proximitat, producte agrari de qualitat, i especialment una 
altra qüestió, que és controlat, i qui oferia aquesta possibilitat i aquest control és 
el mateix parc agrari, i no fer-ho directament sinó que a través dels que en 
coneixen, dels que en saben, dels que es dediquen a aquesta qüestió, doncs, 
era més fàcil.  

És veritat que en aquest temps, bé, a partir d’ubicacions, de requeriments dels 
propis paradistes del parc, etcètera, s’han anat modificant possibles opcions 
d’ubicació. Després, aconseguir que hi haguessin paradistes interessats, en quin 
dia, en quin format, i bé, això realment, que pot semblar una cosa senzilla, ha 
anat allargant el procés.  
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En tot cas, finalment vam aprovar el conveni, i ara ja passem a la regularització 
a través de l’ordenança, i esperem que pugui estar en marxa i que en tot cas 
també sigui un benefici per al conjunt de la ciutadania d’Esplugues. Així doncs, 
hi votem a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors 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. Marcos Sánchez Siles, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra.  
Estefanía Zafra Rodríguez, 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 vint vots. 

El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 

ACORD NÚMERO DEU.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES 
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC, INDÚSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 10 és el dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de 
l’Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, 
indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 

Ara, en aquest punt, es proposa la modificació dels següents articles. D’una 
banda, de l’article 6, perquè en aquest punt s'introdueix una nova taxa per 
l'ocupació de l'espai públic vinculat a la venda al Mercat de Pagès, i pels serveis, 
actuacions i tràmits que presta l'Ajuntament amb relació a aquesta ocupació, com 
pot ser l’activitat administrativa, la activitat d’inspecció, la neteja, etcètera. 
L'import de la taxa és de 92,40 euros metre lineal o fracció a l'any. 

També aprofitem per als articles 7 i 9 proposar una sèrie de modificacions. D’una 
banda, per incloure el règim de liquidació i regular la possibilitat d'aprovació de 
la taxa per padró en el cas dels mercats ambulants i en el Mercat de Pagès, 
preveient-se a més en aquests casos el fraccionament semestral del pagament. 
Per tant, en comptes de fer-ho per liquidació, fer-ho per padró. 

I a l'article 8 es proposa l'establiment del prorrateig per a totes les taxes regulades 
quan hi hagi un inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial 
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al primer o segon semestre de l'any, en els supòsits que la duració s'estengui a 
diversos exercicis. 

Molt bé. Senyor Comellas?” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Per part de la Coordinadora Tècnica de Comerç, s’ha presentat en data 4 de 
maig del 2018 una proposta de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 19 
reguladora de la  taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d'us públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatges cinematogràfics. 
 
A l'esmentat informe es posa de manifest la conveniència de modificació dels 
articles 6, 7, 8 i 9 de l’ordenança fiscal núm.19 . 
  
A l’article 6 s’introdueix una nova taxa per  l’ocupació de l’espai públic vinculat a 
l’autorització per a la venda al “Mercat de Pagès” i pels serveis, actuacions i 
tràmits que presta l’ajuntament a les persones titulars d’autoritzacions per import  
de 92’40 € metre lineal o fracció/  anual.  
 
En l’article 7 i  9 es proposen modificacions  per  incloure el règim de liquidació 
a més de regular la possibilitat d’aprovació de la taxa per padró en el cas dels 
mercats ambulants (art 6.2.b) i en el mercat de pagès (art. 6.3), on també es 
preveu el  fraccionament semestral. 
 
A l’article 8 es proposa l’establiment del prorrateig per als  supòsits d'inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial al primer o segon 
semestre de l’any (en els supòsits que la duració temporal s'estengui a varis 
exercicis). 
 
Vistos els informes emesos pel Secretari i Interventor. 
 
Atès el que disposen els articles 15 i següents del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març, 
 
Atès el que disposen els articles 17 i següents de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals,  previ dictamen de la Comissió Informativa de Recursos 
Generals i Econòmics,  
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19, 
reguladora de la  taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatges cinematogràfics, el text refós de la qual es transcriu pel principi de 
transparència i es fan constar en negreta les modificacions. 
 
 “ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER 
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS. 
 
 Article 1. Fonament i naturalesa  
 
A l'empara del previst als articles 57 i 20.3.n del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'us públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics que es regirà per la 
present Ordenança fiscal.  
 
Article 2. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic 
local que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix 
per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic.  
 
Article 3. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com 
les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de 
les quals s'atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que 
constitueixin el fet imposable d'aquesta taxa.  
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.  
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 Article 4. Responsables  
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 
siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.  
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què 
es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d'aquestes Entitats.  
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que 
respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 
que se'ls hagués adjudicat. 
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la 
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles 
respondran subsidiàriament dels deutes següents:  
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.  
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.  
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les 
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.  
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el 
procediment previst a la Llei General Tributària.  
 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la 
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d'explotacions i 
activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor 
en l'exercici de l'activitat econòmica.  
 
7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels 
deutes per taxes dimanants de l'exercici de l'explotació esmentada. Cas que la 
certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de 
responsabilitat pels deutes existents en la data d'adquisició de l'explotació 
econòmica.  
 
Article 5. Beneficis fiscals  
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1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments 
especials referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  
 
Article 6. Quota tributària  
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 
 
1. ACTIVITATS AMBULANTS I DE CARRER  
 
 Epígraf Per cada 

període 
EUR 

a) Per autorització d'activitat ambulant o de carrer                                                                   
Quota mínima a satisfer per aquest concepte 
42,69€ 

dia 6,70€ 

b) Per autorització d'activitat ambulant o de carrer mes 62,47€ 
c) Per autorització d'activitat ambulant o de carrer temporada 

de 6 mesos 
o inferior 

324,45€ 

d) Per autorització d'activitat ambulant o de carrer any 629,95€ 
 
2. BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS, 
CIRCS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS I QUALSEVOL ALTRA 
INSTAL·LACIÓ SIMILAR EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 
 
Epígraf Per cada període EUR 
a) Per autorització de parades de venda de 
mercat ambulant, per metre lineal o fracció 

dia 5,25 € 

b) Per ocupació de terrenys d'ús públic, 
mitjançant parades de venda en zones 
exteriors als mercats municipals de la 
Plana i Can Vidalet, així com a la rambla 
d'Àngel Guimerà, de llarga duració (mínim 
semestral) durant un dia a la setmana, per 
cada metre lineal o fracció 

semestre 69,32 € 
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c) Per autorització de circs, teatres i 
similars, per metre quadrat o fracció, 

dia 0,44 € 

d) Per autorització d'instal·lació de llocs de 
gelats, frigorífics i similars, per metre 
quadrat o fracció 

temporada de 6 
mesos o inferior 

213,62 € 

e) Per autorització de barraques, casetes 
de venda, quioscs i similars, per metre 
quadrat o fracció 

dia 0,44 € 

f) Per autorització de llocs de venda de 
focs d'artifici i pirotècnia en general, per 
metre quadrat o fracció 

dia 2,16 € 

g) Per autorització d'instal·lació d'autos de 
xoc, per cada cotxe i dia 

dia 2,93 € 

h) Per autorització de rodatge de 
pel·lícules, anuncis i espots publicitaris i 
comercials 

dia 531,84 € 

i) Per autorització de rodatge de 
pel·lícules, anuncis i espots publicitaris  
i comercials, por metre quadrat o facció, 
per hora o fracció 

hora 41,51 € 

j) Per autorització de rodatge de 
pel·lícules, anuncis i espots publicitaris i 
comercials, sense ocupació específica i 
amb un màxim de sis hores 

Màxim 6 hores 306,38 € 

k) Per l’ocupació del domini públic amb 
cartells publicitaris, indicadors, columnes, 
o elements similars, per metre quadrat o 
fracció, 

mes 2,78 € 

l) Per l’ocupació del domini públic amb 
cartells publicitaris, indicadors o similars, 
per metre quadrat, 

trimestre 8,34 € 

m) Per l’ocupació del domini públic amb 
objectes publicitaris il·luminats (opis), per 
metre quadrat, 

trimestre 3,60 € 

n) Per instal·lació de banderoles 
publicitàries, per cada banderola, 

mes 2,78 € 
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* Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzin procediment de 
licitació pública, l'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la 
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
3. MERCAT DE PAGÈS DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT A 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Epígraf Per cada 

període 
EUR 

Per l’ocupació de l’espai públic vinculat a 
l’autorització per a la venda al “Mercat de Pagès” i 
pels serveis, actuacions i tràmits que presta 
l’ajuntament a les persones titulars 
d’autoritzacions per metre lineal o fracció,  

any 92’40 € 

 
Article 7. Acreditament  
 
1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa 
fou sol·licitada.  
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, en els casos d’autoliquidació, 
serà precís dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud 
d'autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els 
aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.  
 
3. Quan s'ha produït l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l'acreditament de la taxa té lloc en el moment de l'inici d'aquest aprofitament. “ 
 
Article 8. Període impositiu  
 
1. Quan la instal·lació de l'ocupació de les vies públiques mitjançant els elements 
referits a l'article 1 hagi de durar menys d'un any, el període impositiu coincidirà 
amb aquell determinat en la llicència municipal.  
 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s'estengui a varis exercicis, 
l'acreditament de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la 
utilització privativa o aprofitament especial, en què s'aplicarà el previst en els 
apartats següents: 
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a) En els casos d'inici en la utilització privativa o aprofitament especial en 
el primer semestre, s'abonarà la taxa corresponent a la quota anual íntegra. 
Si l'inici en la utilització privativa o aprofitament especial té lloc al segon 
semestre de l'exercici, es liquidarà la meitat de la quota anual. 
 
b) En els casos de cessament de la utilització privativa o aprofitament 
especial durant el primer semestre de l'exercici, procedirà la devolució 
parcial de la quota anual (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon 
semestre, no procedirà retornar quantitat alguna. 
 
3. Si no s'autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al 
subjecte passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la 
devolució de la taxa satisfeta.” 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. També podrà exigir-se en règim 
de  liquidació. 
 
2. En els casos d’autoliquidació, quan es presenta la sol·licitud d'autorització 
per a gaudir dels aprofitaments especials es presentarà degudament 
complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa.  
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els 
elements de la declaració a l'objecte que el funcionari municipal competent presti 
l'assistència necessària per a determinar el deute. 
 
3. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament 
respecte de les taxes previstes a l’article 6.2.b) i 6.3 es determinarà cada 
any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial 
de la Província.  
En aquest cas, els obligats tributaris gaudiran d’un fraccionament del deute 
en dos terminis (primer i segon semestre). Les dates del càrrec en compte 
de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el paràgraf 
anterior.” 
 
Article 10. Notificacions de les taxes  
 
1. En supòsits d'aprofitaments especials continuats que s'estenguin a varis 
exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al 
sol·licitant junt amb l'alta en el registre de contribuents. La taxa d'exercicis 
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l'exposició pública del padró 
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en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província.  
 
2. A l'empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, 
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són 
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes 
al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa 
coincideixi amb l'obligat al pagament del preu públic al que substitueix.  
 
Article 11. Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les 
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que 
ha de fer l'Administració delegada.  
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més 
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels 
subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions 
formals i materials derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o 
recaptació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos 
de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de 
la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el ...... i que ha quedat definitivament 
aprovada en data ......, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació 
o derogació expressa.” 
 
SEGON.- Exposar al públic l’acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Tauler d’anuncis virtual de l’Ajuntament (web: 
http//www.esplugues.cat) i en un diari dels de major difusió de la província, 
durant un termini de trenta dies, durant els quals els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.  
 
TERCER.- Elevar automàticament a definitiu al present acord, en el supòsit, que 
no es presentessin reclamacions. En el cas de presentar reclamacions s’hauran 
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de resoldre pel Ple Municipal, i procedir a l'aprovació definitiva del present 
expedient. 
 
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, una 
vegada transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, i el 
text de les modificacions d’aquesta Ordenança fiscal. 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, a favor. Señora alcaldesa, simplemente comentarle un detalle. Los puntos 
que nos han dado a nosotros están cambiados, el 9 tendría que ser el 10 y el 10 
tendría que ser el 9. No tiene ninguna importancia, creo, pero bueno, 
simplemente hacérselo notar. Supongo que no tiene ninguna importancia, pero… 
(Rialles.)” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, un moment. Em donen un moment? Perquè a més, suposo que el secretari 
ho porta bé... Sí, primer era l’ordenança fiscal i després era l’ordenança 
reguladora. Molt bé. No, però fan bé de dir-m’ho perquè no ho tenia ben posat, i 
ho hauria de tenir a l’explicació ben posat i ho he canviat. He canviat jo els punts 
sense adonar-me’n. Ho lamento molt, però veig que com que són espavilats i 
intel·ligents i estan molt atents, han votat perfectament però sí. 

Abans hem votat el punt 10, ara estem fent la votació del que consta com a punt 
9 en l’ordre del dia. Ho sento molt.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“A favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Hi votem a favor també.” 

La senyora Zafra diu: 

“Hi votem a favor.” 
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El senyor Sánchez diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Torra diu: 

“A favor també.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal Ciutadans Esplugues hi vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors 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. Marcos Sánchez Siles, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra.  
Estefanía Zafra Rodríguez, 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 vint vots. 

El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 

MOCIONS 

 

14/18.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per a les patrulles individuals i altres millores del desplegament 
de la Policia Local d’Esplugues de Llobregat. 

La senyora Díaz diu:  

“Si jo ara no m’equivoco, anem a l’apartat de mocions. La 14/18 és la moció del 
regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a les patrulles 
individuals i altres millores del desplegament de la Policia local d’Esplugues de 
Llobregat. 

Passo la paraula al regidor no adscrit, al senyor Comellas.” 

El senyor Comellas diu: 
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“Sí, només per comentar que d’acord amb allò parlat amb el portaveu del govern 
i portaveu del PSC, la retiro, de moment, per procedir a valora amb el director de 
la Policia local altres opcions, o com es poden implementar aquestes possibles 
millores tècniques a fi de garantir un eventual vot favorable de la majoria dels 
grups, si és possible. 

En aquest sentit, només aprofitar el fet que arran dels últims esdeveniments, la 
dissolució d’ETA, la desintegració d’un escamot de la Gihad, etcètera, potser és 
el moment de pensar si la nostra policia local ha de ser senzillament una policia 
administrativa, d’implementació de les nostres ordenances, o ha de ser quelcom 
més. En aquest sentit, ho emplacem a posterior, amb treball tècnic previ que és 
millor per assegurar una eventual aprovació, si s’escau. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs, de moment entenc que queda retirada per a aquest Ple.  

 

15/18.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, sobre la Xarxa d’impulsors als municipis de la Garantia Juvenil. 

Passem a la següent moció, a la 15/18, la moció del Grup Municipal del PSC de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre la Xarxa d’impulsors als municipis 
de la Garantia Juvenil.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, doncs, presentem aquesta moció per, en primer lloc, aclarir, perquè potser 
no és conegut per tothom, que la Garantia Juvenil és un projecte impulsat i 
cofinançat per la Unió Europea, amb l'objectiu de garantir que les persones joves 
que ni treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta 
d'ocupació de qualitat, educació contínua, formació com a aprenents, o un 
període de practiques laborals. La finalitat d'aquest programa és reduir l'atur 
juvenil i aconseguir un canvi estructural de les condicions d'accés dels joves a 
l'ocupació a través de mesures concretes en l'àmbit del treball i la formació.  

Per tant, dins d’aquest programa que està cofinançat per la Unió Europea, en 
concret a Esplugues tenim contractada una persona com a impulsora del 
programa de Garantia Juvenil, que, com deia, està finançada per aquest 
programa, i en concret aquest finançament per a aquesta persona acabaria el 30 
de juny.  

Resulta una eina molt important en aquest objectiu de millorar i reduir l’atur en la 
població juvenil, i com deia, per facilitar formació als joves i possibilitats 
d’aprenentatge en pràctiques.  
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Bé, la moció la motiven perquè davant de l’elevat atur que pateixen els joves 
actualment, pensem que el govern de la Generalitat no es pot permetre el luxe 
de retirar aquests impulsors de Garantia Juvenil, i més quan venen cofinançats 
per la Unió Europea. A diferència d’altres anys, en què sí que s’ha tret 
convocatòria, a la qual els ajuntaments ens hem pogut acollir, aquest any 2018 
no s’han convocat, no s’ha produït aquesta convocatòria per sol·licitar, com deia, 
els diversos impulsors comarcals de Garantia Juvenil, no? 

Lamentem, en aquest cas, que el Govern de la Generalitat, en lloc de potenciar 
el programa que funciona i que ells mateixos, de fet, fa uns mesos, consideraven 
fonamental, el retiri sent un instrument clau en la lluita contra la desocupació dels 
joves davant, com deia, d’una taxa d’atur juvenil tan important. De fet, en aquest 
sentit, doncs, el que acaba passant en moltes ocasions és que els ajuntaments 
hem d’acabar assumint amb els nostres recursos funcions que són competència 
de la Generalitat, i que en aquest cas, a més, poder mantenir la seva 
col·laboració, el que ens diuen és que en principi no serà així. 

Per tant, bàsicament la moció el que pretén és instar la Generalitat a reconsiderar 
aquesta proposta, i per acabar amb l’exposició, passaré a llegir els punts d’acord, 
que diuen: el primer punt és instar el Govern de la Generalitat a prorrogar, a 
través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Direcció General de 
Joventut, la Xarxa d'lmpulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, o 
incorporar una figura similar a les mateixes entitats on estaven els impulsors, 
com a mínim, durant el transcurs del programa europeu, que finalitza el 2020; el 
segon punt és instar el Govern de la Generalitat a destinar els recursos 
necessaris i suficients a polítiques d'intervenció directa sobre les persones joves, 
degut a que la Xarxa d'lmpulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i 
uns recursos a oferir als i les joves; el punt 3 dels acords seria instar el Govern 
de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i col·laboració entre el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en totes les 
mesures i programes que s'adrecin als i les joves, i que per assolir una millor 
execució de la mateixa en el nostre municipi sempre es col·labori amb aquest 
Ajuntament; i finalment, el trasllat d’aquests acords a la Mesa del Parlament de 
Catalunya, al futur Govern de la Generalitat, a la representació de la Comissió 
Europea a Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació 
de Municipis de Catalunya, i als principals sindicats del país, UGT i CCOO.” 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Sí, anuncio la bestreta que hi votaré a favor, tot i que l’atur juvenil no és 
precisament el problema més greu que té, que representa aquesta xacra a 
Esplugues. Us ho dic com a exregidor de l’àrea. Efectivament, el problema que 
tenim a Esplugues és més aviat amb la gent, amb els aturats de llarga durada, 
diguem-ne per sobre de 50 anys. Això ho podeu comprovar en qualsevol de les 
estadístiques.  
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També un dels problemes greus que crec que podríem aprofitar per adreçar a la 
Generalitat és el tema del col·lapse que tenim en el desplegament, ara sí, per als 
joves, de la Llei de formació professional. Tenim una llei de formació professional 
treballada pels agents socials, i no precisament per l’actuació del 155, sinó per 
la manca de coordinació i disputes polítiques, diguem-ne, dins de la pròpia 
Generalitat entre Ocupació i Universitats. Tenim una llei bona de formació 
professional, que realment sí que és la que ens afecta com a Esplugues, 
directament paralitzada.  

En aquest sentit, doncs, remarcar el suport a la moció, remarcar que potser no 
és el problema més greu que tenim a Esplugues i que, en canvi, sí ens afecta 
més, crec, el tema de la Formació Professional. Però vaja, en qualsevol cas, 
endavant.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, comparto los argumentos del concejal no adscrito, el señor Comellas, y 
pienso que uno de los problemas que tenemos en Esplugues, que también es 
bastante importante, es el tema del paro para los mayores de 45-50 años, y 
bueno, sería interesante que desde el ayuntamiento también se tomaran algunas 
medidas de promoción, se estudiara a ver cómo se podía ayudar a estas 
personas. Mi voto, no obstante, será a favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, desde Canviem Esplugues también creemos que todo lo que se haga para 
beneficiar el paro, tanto sean jóvenes como otros colectivos, creemos que es 
positivo, y no entendemos cómo un programa que tenía que acabar en el 20, o 
sea, quedan dos años todavía de programa, se puede dejar perder. Creemos 
que esto hay que recuperarlo, sobre todo porque es un dinero que viene de la 
propia Unión Europea, y que, en todo caso, si no se gasta, habrá que devolverlo, 
y sería una pena que devolviéramos dinero cuando hay tantas necesidades. Por 
lo tanto, Canviem Esplugues votaremos a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Partit Demòcrata hi votarem en contra. La finalitat d’aquest programa 
és reduir l’atur juvenil, com bé s’ha exposat. Aquest desplegament sorgeix des 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, va començar el 2015, i el 2017, com bé s’ha 
dit, hi ha hagut la darrera convocatòria, amb una sèrie de pròrrogues contractuals 
destinades a les persones que gestionen aquests serveis per difondre la cartera 
de serveis, suggerir o tutoritzar les persones joves i l’assistència per accedir al 
registre dels fitxers de Garantia Social, fonamentalment. 

Es va anunciar, s’ha anunciat que aquest servei acabava el 30 de juny del 18, i 
després, quan s’ha fet la consulta, evidentment el servei i la Generalitat han 
comentat que donaven fi a aquesta línia de suport, en tant que estaven analitzant 
altres mesures i altres projectes de futur. 
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Per tant, alguna cosa ha succeït, està succeint amb l’efectivitat d’aquest servei, 
que fa repensar les polítiques juvenils. És per això, doncs, que donarem suport 
al SOC en la repensada que està fent en oferir aquests serveis als joves. 

Dit això, donat que la finalitat d’aquest programa és reduir l’atur juvenil i la moció 
proposa demanar la continuïtat de la persona que dona suport a aquest servei, 
m’adreçaria a l’alcaldessa, o al tinent d’alcalde corresponent, per demanar-vos, 
perquè segur que disposeu d’aquestes dades, des de la implementació d’aquest 
programa al 2015 fins ara, quin increment d’ocupació juvenil s’ha produït a 
Esplugues. Si no en disposeu ara, doncs, ens ho feu arribar quan pugueu, i quin 
nombre d’empleats hi ha hagut, juvenils, a l’exercici del 17 i el que portem de 18. 
Així seria una bona manera de valorar la continuïtat d’aquest servei a Esplugues. 

Tampoc estàvem d’acord en aquesta moció amb el comentari que es fa de retorn 
d’aquests diners que venen de la Unió Europea per part de l’Estat i del Govern 
de la Generalitat. Es parla de 75 milions, no es detalla la quantia. A nosaltres ens 
interessaria saber, d’aquests 75 milions que ens matiseu que la Generalitat 
també mal gestiona, d’aquests 75 milions quants pertoquen a Catalunya, quants 
han pertocat, i quants ha retornat la Generalitat per no haver pogut implementar 
l’operació. És una bona dada que seria bo que sabéssim, perquè barregem Estat 
i Generalitat, i la cosa queda molt difosa.  

Per altra banda, estaríem d’acord amb el primer punt de la moció, en què 
sol·liciteu, evidentment, a canvi d’aquesta mesura, doncs, incorporar alguna altra 
figura similar perquè faci aquestes funcions, perquè realment fa falta incorporar 
eines perquè aquests índexs i aquestes taxes baixin en aquesta població, encara 
que s’hagi dit que és menor i que la problemàtica se centra en altra franja d’edat, 
però és necessari, és la població del futur. Hi estaríem d’acord, però no estaríem 
d’acord ni amb el punt 2 ni amb el punt 3, evidentment. Perquè el SOC està 
repensant aquest servei, i perquè aquesta coordinació entre Servei d’Ocupació i 
direcció general de Joventut és evident que hi ha estat, i que continuarà sent 
quan disposem del nou govern, que esperem que sigui aquesta setmana 
propera. Per tot això, hi votem en contra.” 

La senyora Millà diu: 

“Bé. Iniciativa, d’entrada dir que hi votarem a favor, el que passa és que sense 
pretendre que l’Ajuntament s’hagi de fer càrrec d’aquelles responsabilitats que 
no li corresponen, com heu dit abans, sí que en ser l’administració més propera, 
doncs, està bé que s’impliqui en tot allò que afecta la ciutadania. És per això que 
trobem a faltar en la moció, per exemple, a més a més de demanar a la 
Generalitat tot el que es demana, doncs, que com a Ajuntament s’adquireixi 
també algun compromís. Però hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 
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“Nosaltres també hi votarem a favor, no podem trobar motiu, cap motiu, per estar 
en contra, en algun dels quatre punts que se sotmeten a votació i, per tant, hi 
votem a favor.” 

El senyor Torra diu: 

“Des d’Esquerra Republicana també hi votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos Esplugues también compartimos el objetivo de la 
moción. Entendemos que es una pena que esta mala eficiencia o esta mala 
gestión de la Generalitat no aproveche los recursos que pone a nuestra 
disposición la Comunidad Económica Europea en un tema tan sensible como es 
el paro juvenil. Por lo tanto, nuestro voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Agrair, evidentment, a tots els grups que han votat a favor de la moció. Jo 
simplement recalcar que el fet de treballar amb mesures per afavorir l’ocupació 
dels majors de 45 anys, que, efectivament, és el gruix del sector de la població, 
on a Esplugues tenim més persones aturades, doncs, és important, però no és 
incompatible una cosa amb l’altra, evidentment, una cosa no treu l’altra, no? Per 
tant, en aquesta línia nosaltres anem treballant també, en col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya.  

En el cas de les afirmacions, el que deia el portaveu del PDeCAT, doncs, deixi’m 
dir-li que he trobat alguna incongruència, no?, perquè, primer, a l’hora de 
reconèixer, diguem-ne, si aquesta necessitat existeix com vostè diu, i la 
Generalitat, en aquest cas, volia plantejar algunes altres propostes, doncs, les 
podia haver posat sobre la taula, ens podia haver informat o ens podia haver dit 
en quin sentit volien fer aquests canvis, i potser sí, s’adequaven i eren 
necessaris, i per tant, hi havia una proposta. El problema arriba quan no hi ha 
alternativa, i som molts els municipis els que tenim..., participem d’aquesta Xarxa 
d’Impulsors, i ara veurem que el finançament que arribava desapareix.  

Però especialment també li he de dir que em sobta que digui que està d’acord 
amb el primer punt però no amb el segon i el tercer, perquè el segon punt diu: 
«Instar el Govern de la Generalitat a destinar recursos necessaris i suficients a 
polítiques d’intervenció directa a les persones joves.» Sembla que diguem cap 
cosa estranya, no?, demanar-li a l’Administració que destini els recursos 
necessaris, sense més.  

I el tercer punt, que diu: «Instar el Govern de la Generalitat a garantir la màxima 
coordinació i col·laboració entre el Servei d’Ocupació i la direcció general de 
Joventut.» Doncs, demanar la màxima coordinació em sembla que tampoc no és 
cap despropòsit, no? 
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Per tant, el punt 1, que segurament és en el que més èmfasi fèiem nosaltres, i 
vostè deia que estava d’acord, em sobtava simplement que amb el punt 2 i el 
punt 3 no estigués d’acord, i que per això votava en contra de la moció, no? 

Sobre la pregunta que ens feia, del retorn dels diners, això és el que ens sembla 
més greu de tot plegat: que l’Estat espanyol i el Govern de Catalunya, doncs, no 
esgotin aquests recursos, quan hi ha un cofinançament, i per tant, no s’estan 
posant a disposició recursos per establir eines per millorar l’ocupabilitat dels 
joves. És molt sorprenent, fins i tot jo diria que fa una mica de vergonya, que 
haguem de retornar diners per no haver-los fet servir, no? Jo crec que segur que 
aquest Ajuntament, molts ajuntaments, però també la Generalitat de Catalunya 
o el Govern de l’Estat, poden tenir en ment quines són les polítiques actives que 
es poden desenvolupar en benefici de l’ocupació dels joves. I si no, també, a 
través dels sindicats, que segur que també podran trobar idees i propostes al 
respecte. 

Quant a la pregunta que ens feia sobre el retorn dels diners, que no es deia, 
doncs, bé, es calcula un total de 75 milions d’euros, i que aproximadament 42 
milions d’euros en tot l’Estat espanyol seran retornats a Europa perquè no s’han 
gastat. La pregunta que ens feia, de quant ens pertoca a la Generalitat, home, li 
podem mirar, però probablement ho té vostè més fàcil per saber exactament 
quant és, que no pas nosaltres. En tot cas, mirarem d’esbrinar la dada. El nostre 
grup hi vota a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“I també l’increment d’ocupació juvenil, si us plau.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs, si no hi ha cap qüestió més pel que fa a aquesta moció, passem 
a la següent. 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors 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. Marcos Sánchez Siles, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra.  
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco 
González, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir dinou 
vots. 

Vota en contra el regidor Sr. Santi Siquier i Fadó, és a dir un vot. 

La moció s’aprova per majoria absoluta. 
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16/18.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, de suport als docents de l’institut El Palau de Sant Andreu de 
la Barca.  

És la moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Gent per 
Esplugues, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport als docents de 
l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. Que en principi, si jo no vaig errada, 
aquesta quedaria substituïda per una moció, ara sí, subscrita de manera conjunta 
per Esquerra Republicana de Catalunya – Gent per Esplugues, PSC, Iniciativa 
per Catalunya Verds, PDeCAT, Canviem Esplugues, CUP i regidor no adscrit, de 
suport als docents de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca.  

I en aquest moment entenc que he de passar la paraula al senyor Torras, perquè 
en pugui fer la defensa, o si de cas també esmenar-me en el que jo m’hagi pogut 
equivocar, si és que no ha estat substituïda una per l’altra.” 

El senyor Torras diu: 

“Tot correcte. Em sembla que el senyor secretari té el text ja. No l’hem poguda 
portar en paper, però en principi tots els portaveus el tenen. Es tracta d’una 
modificació a la totalitat, diguem-ne, de la moció que havíem presentat nosaltres, 
perquè ahir al vespre ens va arribar un nou text que havia consensuat 
conjuntament l’Assemblea de Professors de l’institut El Palau de Sant Andreu de 
la Barca, i per tant, entenem que com que aquest nou text venia amb un consens 
evident de tot el professorat, pensem que valia la pena incorporar-lo perquè és 
millor, i per tant, el text que presentem és just aquest, el que ens han enviat 
directament els professors de l’institut. 

Llegiré només els punts d’acord, per no allargar-ho gaire. En tot cas, dir que al 
final aquesta moció la presentem i estem molt contents que s’hagin afegit tots els 
grups que s’han afegit, perquè entenem que l’escola és un bé massa important 
com perquè sigui matèria de mercadeig polític. Entenem que l’escola no es toca, 
que hem de donar el màxim respecte al professorat, i que no podem seguir 
perjudicant la comunitat educativa d’aquesta manera, amb espectacles mediàtics 
com els que hem vist en les últimes setmanes. 

Els punts d’acord diuen, doncs... El primer: mostrar tota la solidaritat amb el 
professorat i amb tota la comunitat educativa de l’institut El Palau de Sant Andreu 
de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en una situació similar.  

El segon punt: demanar l’arxivament immediat del procediment judicial obert 
contra el professorat d’El Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la 
mateixa motivació contra docents de l’escola pública catalana. 

El tercer: reclamar a les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre 
professorat, que es faci públic l’informe de la inspecció educativa, que de fet, ja 
exonerava el professorat d’El Palau, i es doni suport públic a aquest professorat. 
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Quatre: exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva 
contra l’ensenyament públic català, que és l’escola de tothom. 

I cinquè: manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau 
amb totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta 
de pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món. 

Hi ha un sisè punt de trasllat. Per part nostra res més a afegir, hi votem a favor.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, exacte, és l’ordre habitual, si recorden. Si alguna vegada ho hem fet diferent, 
és perquè ens hem equivocat, però quan ja subscriuen tants grups, el que fem 
és que defensi un en nom de la resta, i ja fer el debat en l’ordre habitual que 
estableix el ROM. Per tant, senyor Comellas?” 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Sí. Res més a afegir per la meva part. Si puc votar, doncs hi voto a favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Bueno, yo la verdad es que esta moción me ha despertado muchos 
sentimientos, pero voy a intentar hablar desde el punto de vista más neutral 
posible.  

Miren, cuando alguien trae una moción solicitando que se apoye a un grupo en 
concreto, normalmente implica estar en contra de otro. En este caso no hay una 
sentencia, está pendiente de aprobarse una serie de hechos, y si se está a favor 
de un colectivo, en este caso los docentes, desde aquí todos mis respetos hacia 
estos docentes, se está en contra de los menores que denunciaron, y también 
de sus padres, sean cuales sean sus condiciones y sus profesiones. 

Dicho esto, permítanme que ponga el matiz contrapuesto, ¿no?, a la moción, a 
los argumentos que ustedes han presentado. Yo también tengo que decir que 
desconozco los hechos, yo lo que conozco es a través de los medios de 
comunicación, como posiblemente casi todos los que estamos en esta sala. 

La fiscalía de Barcelona ha presentado un recurso directo de apelación ante la 
audiencia de Barcelona, contra la decisión del juzgado de instrucción, de no 
emitir la denuncia contra cinco profesores del instituto El Palau, acusados de 
presuntamente humillar a alumnos hijos de agentes de la Guardia Civil, tras el 1 
de octubre. En su recurso, el fiscal aporta varias referencias a la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que remarca que antes de archivar 
una demanda, una denuncia, primero deben de investigarse los hechos, y ahí 
está la cuestión, el quid de la cuestión. 
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El fiscal señala que el 2 de octubre, los profesores hicieron comentarios 
presuntamente ofensivos contra la Guardia Civil durante las clases en las que 
había alumnos hijos de agentes. Según también se relata en los medios de 
comunicación, estos comentarios provocaron que algunos de estos menores 
acabaran llorando, al sentirse señalados y humillados. 

En cuanto a los puntos de acuerdo que ustedes solicitan, una cuestión es ejercer 
la crítica sobre una sentencia judicial, incluso protestar porque se considera 
injusta, y otra cuestión muy diferente es solicitar que un ayuntamiento le diga a 
un juez lo que debe o no debe hacer sobre un procesamiento judicial. Y miren, 
no se puede coger el todo por las partes. En general, nadie cuestiona la labor de 
los docentes en la escuela catalana, lo que se cuestiona –lo que se cuestiona– 
son unas supuestas actuaciones muy delimitadas a casos muy concretos, y que 
será la justicia la que deba de encargarse de esclarecer. 

Para finalizar, la moción solicita que el Ayuntamiento de Esplugues apoye a una 
de las partes, en este caso los docentes, y ello, sin que a los promotores de la 
moción se les haya ocurrido, que yo sepa, invitar a los padres denunciantes de 
los alumnos que se sintieron humillados, cuanto menos para darles la 
oportunidad de relatarnos su versión y darnos de esta forma a conocer la otra 
parte del relato, y ello independientemente de nuestra última decisión final en 
cuanto a nuestro voto. 

Y si de lo que se trata con esta moción es de realizar un acto de fe sobre los 
argumentos de una de las dos partes, y sin conocer lo que tienen que decir y los 
argumentos de la parte de los padres, mi apoyo, evidentemente, será, y ese acto 
de fe, será para los menores, a los que yo sí que creo. Los menores que 
emocionalmente se sintieron afectados por supuestas actuaciones 
desafortunadas, también para sus padres y para sus familias. Por lo tanto, votaré 
en contra.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, desde Canviem Esplugues suscribimos la moción. También el comunicado 
del instituto es un comunicado claro, es un comunicado que han hecho los 
representados, y ahí están todas las partes representadas, tanto profesores 
como alumnos. Creemos que este comunicado lo han hecho dos meses después 
de que ya en los platós de televisión y en la prensa haya salido lo que ha salido. 
Creemos que los conflictos educativos, como todos los conflictos, se han de 
resolver en este caso en la escuela y no en un plató de televisión.  

Y los puntos de acuerdo, estamos de acuerdo con ellos, sobre todo con el punto 
5, que yo creo que nos indica el camino a seguir, tanto a los medios de 
comunicación como a los políticos, y seguro que las cosas serían de otra 
manera. O sea que yo recomendaría a más de uno que se leyera el punto número 
5 con atención y cariño, que seguramente que nos iría mejor. Por lo tanto, aparte 
de suscribir, votaremos a favor.” 
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El senyor Siquier diu: 

“Bé, nosaltres denunciem la manca de rigor d’alguns mitjans de comunicació, 
com per exemple El Mundo, així com la campanya mediàtica que ha donat per 
bons els arguments de la fiscalia sense esperar l’acció de la justícia. 

Denunciem també que membres del Govern espanyol s’hagin posicionat al 
costat de la fiscalia, qualificant de lamentables uns fets que no han estat provats.  

D’altra banda, manifestem la nostra solidaritat, ens solidaritzem plenament amb 
els docents encausats, demanem l’arxivament també de les causes pendents, i 
mostrem tot el nostre suport a la tasca docent de l’institut El Palau de Sant 
Andreu de la Barca. Donem suport a aquesta moció.” 

La senyora Millà diu: 

“Nosaltres subscrivim la moció, evidentment votarem a favor, i, no sé, dir una 
mica que ja n’estem farts de mentides i de manipulacions, i que en l’escola, en 
aquesta escola, en aquest institut, han passat els mestres, els alumnes, els 
pares, un any increïblement tens i terrible, i que se senten víctimes, i així ho 
expressen, d’una campanya per desacreditar el model educatiu públic de 
Catalunya, atribuint, que això ja ho diu la moció, una funció adoctrinadora, 
promotora d’una divisió inexistent.  

Llavors, la nostra màxima solidaritat amb el professorat, que sàpiguen que ens 
els creiem, sabem com actuen els professors i les professores del nostre país, 
amb una gran professionalitat, i que són incapaços de fer, de dir o d’actuar de la 
manera que se’ls acusa. Evidentment, hi votem que sí i res més.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bien, nosotros obviamente no vamos a votar a favor. No estamos de acuerdo 
con el conjunto de la moción, y en concreto, con lo que más en desacuerdo 
estamos es especialmente con el punto 2, hecho que hace que me sorprenda 
muchísimo, bueno, me hubiera sorprendido, ahora ya me sorprende menos, que 
el PSC firme esto, que es decirle al poder judicial lo que tiene que hacer. 
Realmente no lo acabo de entender. ¿Quiénes somos nosotros, desde un 
ayuntamiento, para decirle a un juez lo que tiene que hacer? Básicamente 
porque corremos el riesgo de que cuando el juez se pronuncie, como se ha 
pronunciado, y ha archivado la causa contra cinco profesores, también 
tendríamos derecho a pedirle al juez que la reabra. Es decir, aquí hay un 
procedimiento judicial, el juez ha conocido los hechos, no nosotros. Los ha 
conocido el juez, y el juez ha estimado, el juez del juzgado séptimo de Martorell, 
que se debía archivar la causa. Es que ¿quiénes somos nosotros? Obviamente, 
vamos a votar que no, y no vamos a entrar en consideraciones que se han dicho 
aquí, porque no.” 

El senyor Roldán diu: 
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“Bien, desde el Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues pensamos que la 
moción desenfoca o pone el foco en los que no son las mayores víctimas en este 
asunto. La parte expositiva sí que habla y enfoca en defensa del colectivo, del 
gremio de profesores de un país, que seguramente es una de las profesiones 
que más hay que cuidar y más importantes en el desarrollo de cualquier país, 
junto a los médicos probablemente, y en eso podríamos estar de acuerdo. E 
igualmente cuando habla de la presunción de inocencia, seguramente también 
podríamos estar de acuerdo.  

Lo que ocurre es que ahí, lo que al final acaban siendo los puntos de acuerdo, 
que son los que realmente pide la moción como ayuntamiento, nos encontramos 
sobre todo con ese punto número 2, donde pide el archivo inmediato de las 
actuaciones judiciales.  

Viendo lo que ha pasado, que es verdad que, de momento, ahora mismo, 
tenemos cuatro profesores investigados, en proceso de juicio, están acusados 
de delitos de discriminación, y también contra la integridad moral. Tenemos que 
decir, recordar, que el fiscal señala que el 2 de octubre hay profesores que han 
hecho comentarios simplemente ofensivos contra la Guardia Civil durante las 
clases, en las que había alumnos hijos de agentes, como, por ejemplo, abrimos 
comillas, «no me encuentro en disposición de dar clases normales por lo 
acontecido en el día de ayer, ya que la Policía y la Guardia Civil me han tratado 
a palos porque son unos animales y unas bestias que solo saben dar palos».  

Yo les pregunto: concretamente este profesor, de ser cierto este hecho, que ya 
se dirimirá en un juicio, ¿este sería un buen profesional? ¿Les parece? Se lo 
pregunto al PSC, porque yo sé que el tema a los partidos independentistas, por 
la creación de la nueva república todo vale, hasta no respetar la neutralidad 
política en las aulas, que es lo más sagrado que tiene un estado de derecho.  

Otros comentarios dicen: «Los menores quedaron afectados ausentándose de 
clase…» 

La senyora Díaz diu: 

“Un moment, senyor Roldán... El que demanem és silenci. Aquí sempre esperem 
que tothom es pugui expressar, encara que no estiguem d’acord amb les seves 
idees, expressar-nos en silenci i escoltar-nos. Els demano si us plau, que el 
senyor Roldán, igual que ho han fet els portaveus que l’han precedit en l’ús de la 
paraula, pugui parlar i el puguem sentir tots plegats. Gràcies.” 

El senyor Roldán diu: 

“Gracias, alcaldesa. Los menores, decía, quedaron afectados, ausentándose de 
clase, y una alumna, una chica, expresó sentimientos de ansiedad y 
preocupación por las consecuencias y represalias que pudieran sufrir por el 
profesorado, así como por parte de otros alumnos que se han manifestado en el 
patio a favor de la independencia. 
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Los docentes interrumpieron las clases, exigieron a todos los alumnos que 
deberían bajar al patio para hacer un acto de protesta y condenar los hechos 
violentos atribuidos a la Policía y la Guardia Civil el día anterior, con motivo del 
referéndum ilegal, así como para defender la independencia. Incluso se 
mostraron fotos en las que aparecían guardias civiles diciéndoles a los alumnos 
que parecen perros rabiosos. Los alumnos hijos de agentes siguieron las 
instrucciones por miedo a represalias. 

Más tarde, otra denunciada preguntó en un aula quiénes son hijos de guardias 
civiles. Todo ello con el fin de señalarlos como hijos de guardias civiles, 
evidenciarlos ante el resto de compañeros y generarles sentimientos de culpa, 
con la consiguiente humillación. 

En otra clase, otra docente afirmó que el que está a favor de la violencia policial, 
que se quede en clase, y el que no, que se baje al patio. Y aunque la mitad de 
la clase se quedó en el aula, el jefe de estudios los obligó a salir de la misma y 
a bajar al patio.  

El mismo día, la situación se repitió en otras clases, en las que otras profesoras 
denunciadas señalaron a algunos alumnos, mientras les decían: «Estarás 
contento con lo que hizo tu padre ayer, ¿no?» Momento en el que un menor, de 
12 años, se puso a llorar porque no entendía este comentario de la profesora, 
quedando también señalado ante todos los alumnos como hijo de guardia civil, 
al que se le atribuía gratuitamente ser autor de un supuesto maltrato policial y, 
por tanto, expuesto al rechazo y hostilidad de sus compañeros de aula. 

Otro ejemplo. Otra denunciada afirmó: «Hoy no hay clase por estar indignada 
con la Guardia Civil, porque han sido unos salvajes.» Instó a acudir a la protesta 
en el patio. Una de las alumnas le dijo a la profesora que ella no iba a salir de la 
clase, que iba al instituto a estudiar, no para hablar de política, contestándole la 
profesora: «Pues esto es lo que hay, si no te gusta, ahí tienes la puerta.»  

Estos son algunos ejemplos que constan en estas denuncias y que tienen que 
seguir su proceso judicial. Desde Ciudadanos lo que queremos es trasladar 
nuestro apoyo a las familias de los guardias civiles en Cataluña, particularmente 
a estos niños, subrayando que estos agentes son servidores públicos, no son 
fuerzas de ocupación como interpretan otros, y desde Ciudadanos no vamos a 
permitir que sean señalados. 

Hay que recordar que, por ejemplo, el portavoz neutral del profesorado es el 
señor Alcázar, que es un dirigente anarquista, del sindicato CGT, del Partido de 
la Liga Internacionalista, una organización trotskista, que ha concurrido 
electoralmente bajo el paraguas de la CUP. También está ligado a los CDR. El 
pasado 7 de abril participó en un acto organizado por el CDR de Cornellá, bajo 
el lema «Construimos la escuela republicana, paremos el 155».  

ARRAN, que es un grupo violento y radical de extrema izquierda anticapitalista 
catalana, con vínculos con la CUP, se toma la justicia por su mano y pone en la 
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diana a un periodista de El Mundo y también al líder de Ciudadanos, Albert 
Rivera, todo por destapar a los profesores catalanes que vejaron a los hijos de 
guardias civiles en el colegio El Palau de Sant Andreu de la Barca. La respuesta 
de los alumnos a este trato humillante de los docentes fue una concentración de 
protesta de 200 compañeros de los hijos de agentes de la Benemérita contra 
estos profesores.  

O sea, no solo tenemos unas denuncias, unas familias que están diciendo lo que 
ocurrió, se está investigando. Al tercer día de los hechos, 200 alumnos, 
compañeros de estos hijos, en solidaridad se manifiestan y les dan su apoyo, por 
lo tanto, parece que hay cierta base como para que, como mínimo, se investigue. 
Son hechos, nos parece a nosotros, suficientemente graves, como mínimo para 
investigarlos. Entonces, nos gustaría saber por qué proponen el archivo 
inmediato de las causas judiciales, con toda esta información.  

En fin, como era de esperar, no encontramos tampoco en la moción ningún 
mensaje de apoyo a los alumnos que fueron vejados, como ha quedado claro, 
delante del resto de compañeros, por el mero hecho de ser hijos de quienes son, 
ni tampoco ningún rechazo a la actitud de estos profesores, cuyo caso, como 
decimos, ya está en los juzgados. Nuestro voto es en contra.”  

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo voldria començar donant l’agraïment, primer al Grup d’Esquerra 
Republicana, que ha acceptat canviar el text que ells havien fet com a proposta, 
en una moció que en aquest cas ve consensuada per l’assemblea del professorat 
i per la plataforma Els 9 d’El Palau, que nosaltres enteníem que tenia més força, 
i per això ho vam proposar. Ho hem estat comentant, però en tot cas, Esquerra 
Republicana ha tingut a bé fer-ho, i li volem agrair. Nosaltres hem donat suport 
a la moció i, per tant, hi votarem a favor.  

Però crec que després de les intervencions que hi ha hagut, crec que hi ha un 
element que val la pena posar de manifest. Aquesta moció ha vingut 
consensuada, i el manifest anterior, que va elaborar la pròpia escola, pel que 
nosaltres sabem per unanimitat del claustre de professors. Com comprendran, 
entre cent i pico professors, estem segurs que hi ha de tots colors, de totes 
opinions, de totes les ideologies, o que votaran a diferents partits, com es pot 
entendre, dins d’un col·lectiu de cent i pico persones. Per tant, sí que té un valor 
que hagin consensuat aquesta proposta, dintre d’un col·lectiu tan ampli, no? Per 
tant, pensem que ja li dona un valor especial. 

Jo crec que també val la pena recordar que, si no m’equivoco, no voldria cometre 
l’error però em sembla que és un centre que porta 50 anys d’història, 
aproximadament, i que no ha tingut cap conflicte fins ara. Que han tingut alumnes 
de tots colors, que la caserna porta molt temps allà, i que sempre s’havia 
conviscut amb cohesió, amb convivència i amb una situació de normalitat. Per 
tant, penso que també val posar-ho de relleu, perquè en aquest moment apareix 
aquesta qüestió. 
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Però bé, també volia dir que probablement nosaltres mesos abans ens 
haguéssim plantejat aquesta moció d’una forma diferent, però en la línia que ha 
expressat precisament el professorat, i tal com ha fet el professorat del propi 
institut, perquè estem convençuts que la qüestió s’havia de resoldre en el marc 
de l’escola. En el marc de l’escola i sense politització, sense repercussió social i 
sense malmetre la pau i la cohesió dins de l’institut. El nostre model d’escola i 
d’educació té els mecanismes necessaris per fer-ho i, per tant, no entenem per 
què no s’ha pogut resoldre dintre d’aquest àmbit, no? I a més, pensem que calia 
respectar això.  

Deia que ens ho plantejaríem de forma diferent, però és veritat, el fet de la 
publicació de la denúncia de la fiscalia a la premsa i la posterior publicació de 
noms, cognoms i fotografies de les persones que acusava la fiscalia, entenem 
que fa que es trenqui aquest principi de resolució interna, dintre de l’àmbit 
educatiu, dintre de l’àmbit escolar, com pot passar en qualsevol altre conflicte, 
tingui a veure amb el que estem parlant ara, en aquesta qüestió o en qualsevol 
altre conflicte que pugui plantejar una família, uns pares, arran d’uns professors, 
s’ha de solucionar per aquestes vies. Però com que això ha saltat a un nivell 
més, per això hi donem recolzament i, a més, pensem que ara cal dir-ho 
públicament. 

No acceptem que s’assenyali ningú, i que es vulneri la presumpció d’innocència 
a través de l’escarni públic. Ni en aquest, ni en d’altres casos.  

Ja ho vàrem dir, de fet, en l’aprovació d’una moció de suport a l’escola catalana, 
que en el seu dia vàrem presentar també amb Iniciativa per Catalunya, i 
continuem dient que si es produeixen males praxis per part del professorat en 
algun moment, que pensem també que en tot cas ja ha quedat demostrat al llarg 
del temps que sempre han estat minoritàries, ja sigui per la qüestió que avui 
tractem, com deia, o per altres que es puguin produir, cal que utilitzem els 
mecanismes interns de la pròpia escola i del Departament d’Ensenyament per 
resoldre’s. 

De fet, tal i com voldríem que facin els nostres alumnes. Escoltant tothom amb 
respecte per a totes les opinions i posicions, però sí, també arribant al fons de la 
qüestió, perquè estem parlant de l’educació dels nostres fills i filles i, per tant, no 
és un tema baladí. Per tant, sí que s’ha d’arribar al fons de la qüestió, però s’ha 
de fer en el marc en què s’ha de fer, no?, i no sortir d’aquest. Per què s’han saltat 
en aquesta ocasió aquest marc? Per què s’ha anat directament a la fiscalia? 
Perquè, que ens consti, no hi ha cap denúncia en aquest sentit, i aprofito, a més, 
per dir que en el nostre cas, el del Grup Municipal del PSC, dintre de la nostra 
agrupació local a Esplugues, tenim un professor que exerceix en aquest institut 
i, per tant, coneixem de primera mà també allò succeït, no? 

Però en tot cas, deia, per què s’ha anat a la fiscalia i no s’han utilitzat els 
mecanismes? No hi ha cap denúncia ni presentació per cap de les famílies dintre 
del sistema educatiu, no s’ha formulat cap queixa i s’ha anat directament a la 
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fiscalia. Desgraciadament, la situació política a Catalunya fa que hi hagi 
interessos en què el nivell de tensió i crispació no baixi. Segurament, a aquests 
que pretenen això els pot donar rèdits polítics, però acabaran malmetent l’escola 
i probablement el país. I no, no tot val –no tot val. No posem l’escola en aquesta 
situació o estarem malmetent quelcom molt preuat, l’educació i, per tant, el nostre 
futur de convivència amb tolerància i cohesió. 

I finalment, per sobre de tot, vull demanar quelcom que està dintre de les nostres 
conviccions com a socialistes més profundes. Si us plau, traiem la política fora 
de les escoles, uns i altres. No utilitzem la nostra escola de forma partidista i 
interessada per treure rendiments polítics o per transmetre una imatge de la 
mateixa que és molt lluny de la realitat. Formem alumnes crítics que, a partir de 
la recerca d’informació i contrastant la mateixa, prenguin autònomament les 
seves pròpies decisions i posicionaments, respectant, per descomptat, totes i 
cadascuna d’elles. 

Per tot plegat, donem suport a aquesta moció i hi votarem a favor.” 

La senyora Díaz diu: 

“Alguna intervenció més? Senyor Torras? Doncs, com que demana... Sí, llavors 
imagino que sí, perquè tornem a obrir torn. Per tant, comencem en ordre de 
menor a major, només aquells grups o aquella regidora, en aquest cas no 
adscrita, que vulgui intervenir. No és obligatori que tothom ho faci. Senyora 
Benito.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, yo quisiera preguntarle al portavoz socialista si usted considera que traer 
este tipo de mociones a este pleno es politizar o no es politizar por parte de 
ustedes este tema. Porque a mí me parece que sí, que ustedes están politizando 
este tema trayendo esta moción.” 

La senyora Díaz diu: 

“Si no m’equivoco, ara és el torn de la senyora Millà, que ella sí que demanava 
la paraula.” 

La senyora Millà diu: 

“A veure, primer de tot, dir que això que acaba de dir el portaveu socialista, de 
treure la política de les escoles, em sembla que això no és real, perquè la política 
és tot. La política la fem al carrer, la fem a casa, la fem quan anem a comprar i 
la fem a l’escola. I l’escola el que ha de fer és... La política és tot, totes les nostres 
actuacions tenen un rerefons polític sempre. No estic dient que s’hagi de parlar 
de partits polítics, d’opcions polítiques, però la política és tot. I el que va passar 
el dia 1 d’octubre, què menys que el dia 2 tractar-ho a l’escola. De la manera que 
sigui, cadascú ho va tractar de la manera que va saber, però què menys... 
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Perquè és una cosa que estava a tots els mitjans de comunicació, a totes les 
places dels pobles, per tant, els alumnes tenen dret a parlar-ne i a opinar-hi. 

Després, m’agradaria dir que dels 1.200 o 1.400 alumnes que hi ha en aquesta 
escola, hi ha 8 famílies que han denunciat, però no hi ha 8 famílies de fills de 
guàrdies civils, n’hi ha moltíssimes més. No sé quantes, moltíssims. Per tant, 
també és una dada a tenir en compte. 

I després, per acabar, doncs, no m’ha estranyat res la intervenció del portaveu 
de Ciutadans, perquè si... A veure, no m’ha estranyat res, m’ha fet enfadar molt 
perquè tot són mentides, ha muntat un relat novel·lat que no sé d’on ha tret les 
dades, perquè tot són mentides, com acostumen a fer especialment en temes 
com aquests, perquè no oblidem que Ciutadans és una formació política que es 
va crear justament per anar en contra de l’escola pública catalana i del seu 
sistema educatiu. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Senyor... El senyor Roldán em demanava... Sé que el senyor Torras 
també, però el deixarem parlar el darrer. Com que demanen més paraules, 
pensava en aquest moment fer senyor Roldán, senyor Sanz i tancar el senyor 
Torras, però també em demana la paraula el senyor Sánchez, i l’hi passo ara 
mateix.” 

El senyor Sánchez diu: 

“No, bàsicament perquè m’ha semblat molt interessant aquesta darrera 
intervenció de la regidora d’Iniciativa, i més coneixent la seva professió, que ha 
dit textualment «la política la fem a l’escola». Textualment.  

El que demanaríem és, tornem a demanar silenci.”  

El senyor Sánchez diu: 

“Afortunadament, tenim la sort que com que tot això queda enregistrat...” 

La senyora Díaz diu: 

“De gravar el Ple, i quan acabi el Ple tindrem les actes i ho sentirem.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Jo em comprometo a què en el proper Ple, quan aprovem l’acta, veiem què és 
el que ha dit la regidora. Si no és així...  

Si no és així, no tinc cap mena de problema en demanar disculpes, i si és així, 
espero que la regidora d’Iniciativa faci allò propi també.” 

La senyora Díaz diu: 
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“Bé, i a banda d’això, la intervenció ja l’ha feta, no? Molt bé. Doncs, ara sí, el 
senyor Roldán.” 

El senyor Roldán diu: 

“Sí, para contestar la intervención de la regidora Elisabeth Millet. Millà, Millà, 
perdone. Mire, usted dice que todo es mentira, y es que todo el texto es 
entrecomillado, lo tiene en diligencias judiciales, están las denuncias, va a ser 
público, con lo cual, oiga, no sé con qué base dice que todo es mentira, que es 
un relato. Ya lo podrá comprobar cuando se tome el interés. 

Y luego usted decía…, igual sí que ha dicho que todo es política, y justificando, 
parecía al menos, que justificaba que se hable de política en las aulas. Bueno, 
no queda muy claro dónde está la línea de respeto, de neutralidad política, que 
es lo que entendemos nosotros que debe ser un aula y una escuela, pública, al 
menos. 

En cuanto a lo de politizar y sacar réditos políticos, yo estoy de acuerdo con lo 
que también afirmaban allí. Habría que preguntarle esto a los… Estamos 
hablando aquí en Esplugues, hoy, de este asunto, porque hay unos grupos 
firmantes que nos presentáis una moción para entrar en este debate, nada más. 
Igual que hay 8 familias solo que denuncian, que son suficientes, con una ya 
bastaría, porque tienen miedo a represiones. También desde el propio centro 
educativo, vuelvo a repetir que se manifestaron más de 200 alumnos 
solidariamente con el resto de niños, que ellos sí que estaban allí y no ninguno 
de nosotros. Con lo cual, lo único que decimos es que hay indicios, que hay 
suficientes hechos como para que las familias…  

Además, hablamos de dos delitos, ya lo decía antes, como para que no se tenga 
que resolver en el ámbito judicial, porque si al final resulta que se justifican estos 
delitos, ¿qué dirán ustedes desde el Partido Socialista? Porque si se tiene que 
hacer desde el ámbito del colegio, oiga, la familia está en su derecho, si cree que 
ha habido un delito, de denunciarlo, y están en ese proceso. Vamos a esperar a 
ver qué ocurre, vamos a ver el final, y nada más.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. El senyor Sanz, i si no hi ha res més, tancaria a continuació el senyor 
Torras.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo, en tot cas perquè quedi clar, i em sembla que ho he dit. Nosaltres volem 
que s’aclareixi. El que entenem és que això s’hauria d’haver aclarit pels 
mecanismes que ja estan establerts, i en tot cas, pel camí de la inspecció 
educativa, i és el que s’hauria d’haver fet. I sí que volem que s’aclareixi, perquè 
si s’ha produït o no una mala praxi, doncs, home, s’haurà d’investigar. I si no s’ha 
produït, doncs, també s’haurà de dir. El problema és que, bé, vostè em dirà el 
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que vulgui, però, home, l’actuació denota que la voluntat no era exactament 
aquesta, que potser hi ha unes altres coses al darrere. Per tant, permeti’m que li 
digui així, perquè no és normal, o jo ho veig així, no és normal que no es presenti 
cap denúncia davant de la inspecció, ni davant de la direcció de l’escola, i en 
canvi sí que se’n vagi a la fiscalia. Permeti’m que..., vaja, no hauria de ser el 
procediment lògic o habitual, i que no és el que es fa habitualment. Habitualment, 
quan hi ha problemes a les escoles, se solucionen per aquesta via, no? 

I sobre el que deia la senyora Benito, nosaltres ja ho vam dir: precisament perquè 
no volem polititzar aquestes qüestions, ni judicialitzar, que ja estem cansats de 
repetir-ho, ens ho han sentit dir moltes vegades, precisament per això he dit que 
probablement fa uns mesos potser no haguéssim trobat del tot oportuna la moció, 
però és que ara sí. Perquè ara, com que ja s’ha fet, i no per part nostra, doncs, 
hem de dir que precisament la moció –precisament la moció– el que diu és que 
no es polititzi, i per tant, per això hem presentat la moció, per demanar que no 
es polititzi i per l’escarni públic, torno a dir, que es va produir. 

I a la senyora Millà, només una cosa. Jo potser ho he expressat i no se m’ha 
entès bé. Quan jo el que dic és treure la política de les escoles, ni molt menys 
estem dient que el que passa a la nostra societat no es tracti a les aules, jo no 
estic dient això. El que passa a la nostra societat s’ha de tractar. Això si, 
probablement adaptat en cada cas a les edats, i potser fins i tot hi ha edats en 
què no s’ha de fer, perquè, evidentment, els nens de 3 o de 4 anys, clar, no tenen 
coneixement, no tenen esperit crític, no ho poden veure, o ho veuen, però és 
difícil establir un debat, sinó que probablement els nens s’afegiran al que digui el 
seu mestre, que és un referent per a ells, lògicament, o altres qüestions. Per això 
dic, adaptat, en tot cas, a la seva edat. No diem que no es faci, sabem que es fa, 
i que a més, probablement el conjunt de professors i professores ho fan 
correctament. 

Per tant, per això ho volia aclarir, que no se m’interpreti malament. Jo estic segur 
que m’ha entès quan jo he dit que no s’introdueixi la política a l’escola i que no 
polititzem ni de forma partidista ni d’altres àmbits la nostra escola. Jo crec que 
se m’havia entès, i això no té a veure amb què –perquè també ho he dit– 
l’obligació de l’escola és formar ciutadans i ciutadanes crítiques, amb informació, 
amb possibilitat de contrastar-la, i amb capacitat de prendre decisions i 
posicionaments per ells mateixos. 

Aquesta és la figura que hem de fer, i s’ha de fer de forma respectant totes les 
opinions, sent tolerants, col·locant-se a la posició dels altres, que és al final el 
que volem per als nens i nenes i els joves i adolescents, que els volem ensenyar 
i que els volem transmetre també a través de l’escola. Per tant, aclarir-ho, però 
en tot cas pensava que s’havia entès.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, per nosaltres només afegir que voldríem donar les gràcies al Partit dels 
Socialistes, a Iniciativa per Catalunya Verds, al Partit Demòcrata, Canviem 
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Esplugues, la CUP i el regidor no adscrit, que ens hagin acompanyat presentant 
aquesta moció, que de fet, era un text consensuat de l’assemblea del professorat 
d’El Palau i de la plataforma de suport 9 d’El Palau de Sant Andreu de la Barca. 
I també voldríem felicitar tots els musulmans que avui comencen el ramadà a 
Esplugues.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs amb això hem acabat la part de mocions... 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors 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. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, 
Sr. Julián Carrasco González i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir setze vots. 

Voten en contra els regidors Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, 
Sr. Julio Manuel Roldán Moreno i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir quatre vots. 

La moció s’aprova per majoria absoluta. 

 

 

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

2/18.- Proposta ciutadana de l’Associació Esplugues Sense Barreres, per a 
la supressió de barreres arquitectòniques. 

... i passaríem a les proposicions, segons el reglament de participació ciutadana, 
la 2/18, que és la proposta ciutadana de l’Associació Esplugues Sense Barreres, 
per a la supressió de barreres arquitectòniques. A mi em consta que la persona 
que defensarà aquesta proposta ciutadana és el senyor Sergi Gil. És així? Molt 
bé. Doncs, senyor Gil, té la paraula durant un termini de, com a màxim, cinc 
minuts, on podrà explicar els arguments que necessiti per defensar aquesta 
proposta ciutadana. En acabar, també li explico que els grups municipals, o els 
regidors no adscrits, podran preguntar o aclarir dubtes, si és que tenen algun. Si 
tinguessin dubtes, llavors, tindria fins a cinc minuts també per poder respondre a 
aquestes qüestions, i si no és el cas, doncs, ja passaríem nosaltres directament 
al debat i a la votació d’aquesta proposta ciutadana. 

Per tant, fins amb un màxim de cinc minuts ara podrà exposar aquesta proposta.” 
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El senyor Gil diu: 

“Moltes gràcies. Bona tarda. Bé, com ja saben, el passat 4 de desembre del 2017 
va vèncer el termini per instaurar el que el Reial decret legislatiu 1/2013, en 
defensa els drets de les persones amb discapacitat, s’implementés. Creiem que 
no s’ha dut a terme aquesta feina, no només a Esplugues sinó enlloc. Al final, 
som conscients que potser les persones que no van en cadira de rodes no es 
fixen en certes coses en què nosaltres trobem dificultats, i creiem que es poden 
millorar, com poden ser, per exemple, voreres que tenen baixades però que en 
l’altra vorera hi ha un esglaó. Esglaons que potser són ni tan sols d’un centímetre, 
però que amb cadires elèctriques són impossibles de solucionar. Són petites 
coses que s’han de seguir treballant, i que considerem que encara queda molta 
feina per fer. 

Llavors, el que sol·licitem... Bé, també volem dir que vam fer una sèrie de 
mobilitzacions aquí, a Esplugues, recollint firmes instant l’Ajuntament a què es 
tirés endavant la posada en marxa d’aquest reial decret. Llavors, el que 
sol·licitem des de l’Associació d’Esplugues Sense Barreres és, primer, el 
compliment progressiu de l’aplicació del Reial decret legislatiu 1/2013, tal i com 
disposa l’article 66 d’aquesta norma, la qual obliga a totes les institucions a 
desplegar, al desplegament d’aquesta normativa, treballant una fulla de ruta a la 
guia municipal de l’estudi urbanístic per posar una comunicació bilateral entre els 
ajuntaments i la nostra associació, és a dir, que es treballi a nivell municipal tots 
aquells carrers, els edificis públics o, per exemple, quan han estat parlant del 
Mercat de Pagès, que tinguin en compte que també tinguin una sèrie 
d’adaptacions. Quan ara es faci la mostra CanVi, que també els estands tinguin 
una certa accessibilitat, que sempre ens trobem amb petites voreres que ens 
costa sortejar. 

Per exemple, ara m’estic fixant en aquests dos esglaons. Si hi hagués algun 
regidor amb cadira de rodes, tindria dificultats per estar aquí, amb vostès. Que 
aquestes coses mica en mica es vagin canviant i vagin sensibilitzant la població 
en aquest sentit. 

A més a més, també volem que es s’organitzin trobades periòdiques bilaterals, 
no només a nivell públic sinó a nivell de comerç. Us he de dir que aquesta llei 
obliga també els comerços a què adaptin els seus locals perquè no tinguem cap 
dificultat per poder-hi accedir, i el que proposem és trobades en les que se’ns 
digui per quins locals han passat, a quins locals s’han fet tasques de 
sensibilització, i se’ls ha dit de quina manera s’han de canviar aquests locals 
perquè hi hagi accessibilitats, de manera que nosaltres, d’una manera amable, 
tornem a aquests locals perquè els expliquem quines són les nostres necessitats 
reals en conèixer sobre el terreny el que realment necessitem, i poder-los ajudar 
amb totes les feines d’adaptació que siguin necessàries en el local en qüestió. 

A més a més, el que demanem és que... Som conscients que aquestes 
adaptacions que puguin necessitar els locals comercials tenen un cost, per tant, 
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instem l’Ajuntament a què facilitin la trobada de subvencions, ja sigui a nivell de 
la Generalitat, la Diputació o a nivell estatal, per a aquests locals, de manera que 
puguin sufragar més fàcilment aquests costos de finançament de les 
adaptacions.  

I en última instància, si en aquestes trobades bilaterals veiéssim que hi ha certs 
locals que no tenen els requeriments d’adaptació, i que al final la llei s’ha de 
complir sí o sí, doncs, en última instància que s’apercebin amb les sancions que 
es preveu en aquest reial decret. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Per part de... Gràcies, senyor Gil. Per part d’algun regidor o regidora, 
grup municipal, necessita algun tipus d’aclariment? Doncs, passaríem, per tant, 
al debat i a la votació. Senyor Comellas?” 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Sí, felicitar-los per la iniciativa. Òbviament, dir que hi votaré a favor, i sobretot 
remarcar el tema del treball en xarxa. Els governs locals, que són els més propers 
als ciutadans, són els primers que haurien d’estar en aquesta coordinació 
continua amb les entitats, especialment la societat organitzada, diguem-ne, no?, 
que sou els que coneixeu millor la vostra problemàtica, o cadascú coneix millor 
la seva, i és una bona iniciativa. 

En aquest sentit precisament, en darrer Ple vam una suspensió de llicències de 
canvis d’ús de local comercial a habitatges en planta baixa, i precisament és un 
tema que jo crec que us afavoreix, en el sentit que ara tenim un any precisament 
per parlar de sota quines condicions aquests canvis es permetran, i quins canvis 
s’hauran de fer per habilitar aquests possibles locals comercials que passin a 
altres usos, precisament per al vostre col·lectiu, que seria un dels més 
beneficiats. 

En aquest sentit, aquest treball en xarxa, ho remarco, és adient, és necessari, i 
ara, a més, és oportú precisament en aquest Ajuntament. Gràcies de nou i 
endavant.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, felicitarles por la iniciativa, y mi voto será a favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, desde Canviem Esplugues también os felicitamos, compartimos vuestras 
inquietudes, indudablemente las entidades de la ciudad, aparte de muchas cosas 
que hacen también es importante que reivindiquen, sobre todo en el caso 
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vuestro, que de alguna forma sois un colectivo que vais en silla de ruedas pero 
que la reivindicación vuestra servirá también para las madres que vayan con los 
niños con los carritos, es decir, no solo estáis pidiendo para vosotros, que eso 
es importante, que los colectivos no solo pidan para ellos mismos, sino que vean 
algo más en la ciudad, o sea, que vean la ciudad como un todo, y lo que 
queremos son ciudades habitables, e indudablemente de lo que se trata es de 
que hagamos habitables, y que seamos capaces entre todos de conseguir lo que 
hoy estáis pidiendo aquí, y sobre todo que en el futuro Esplugues sea una ciudad 
donde no haya barreras arquitectónicas. Gracias a todos, y en todo caso, votaré 
a favor de vuestra propuesta.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Partit Demòcrata... Bona tarda i benvinguts als representants del 
vostre col·lectiu de Gents sense Barreres, esteu demanant un dret que no hem 
acomplert en alguns ajuntaments, un dret que està regulat per llei. 
L’accessibilitat, l’eliminació de barreres arquitectòniques que us impedeixen 
socialitzar-vos amb la resta de la ciutadania amb normalitat, i aquest dret va 
cloure el desembre del 17. Per tant, fem tard i és una necessitat urgent. 

Per part del nostre grup municipal, el Partit Demòcrata, us mostrem tot el nostre 
suport i us oferim també la nostra col·laboració i participació en qualsevol 
iniciativa que hi hagi també per part del govern, per acabar de dissenyar i 
d’elaborar plans de millora per a tot allò que us afecta a vosaltres en relació amb 
l’accessibilitat i les barreres arquitectòniques, tot i sabent i coneixent que part de 
la denúncia que feu de la Llei 1/2013, a Catalunya existeix la Llei del 14 
d’accessibilitat, que determina molt bé els conceptes, i que especifica molt bé les 
competències locals i municipals en aquest terme, i en determina elaborar, 
aprovar i executar el Pla municipal d’accessibilitat i les revisions corresponents, 
en alguns casos, en alguns sectors haurien de ser cada tres anys, ja ho sabeu, i 
també els plans d’actuació i de gestió en àmbits concrets, amb afectacions en 
matèria d’accessibilitat, i determinant malament aquestes actuacions que s’han 
de dur a terme en el pressupost corresponent. 

No disposem d’un pla municipal concret, però sí disposem d’un pla de mobilitat 
horitzó 2020, que inclou transversalment força mesures per fer millores en 
voreres i vials que us afecten directament. Per tant, mica en mica i 
progressivament anirem complint els vostres objectius, tot i que som coneixedors 
que sou mereixedors d’intentar assolir la totalitat d’accés a aquests espais, 
sobretot amb el que heu denunciat a nivell de comerços. 

També hi ha afectacions al que són accessos a nivell municipal, ja siguin serveis 
esportius, culturals o socials. També s’ha de vetllar per aquesta qüestió. I d’altra 
banda, sapigueu que també complim, a nivell municipal també complim amb 
altres obligacions que tenim envers vosaltres, en qüestions que esteu demanant, 
com és tot allò relacionat amb el transport públic adaptat de viatgers, i també el 
que fa referència a alguns serveis socials d’assessorament i de suport. 
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Per tant, reiterar, deixar ben clar que tothom té un lloc i té un compromís, que els 
ajuntaments tenim un compromís polític per atendre-us. Que ja fem tard. Que 
tenim un pla que existeix de mobilitat, que de manera transversal la llei permet, 
a manca d’un pla específic vostre, dins un PAM, un pla d’acció municipal, o dins 
d’un pla de mobilitat, hi hagi mesures transversals, i això és el que estem fent de 
moment, a manca que concretem de mutu acord un pla específic per a vosaltres, 
pautat en el temps, per acabar, doncs, d’anar abordant aquelles deficiències que 
vosaltres estimeu com a més interessants i més imperioses.  

Per tant, donem suport a aquesta moció de participació ciutadana, i teniu tot el 
nostre recolzament.” 

La senyora Zafra diu: 

“Bona tarda. Des d’Iniciativa volem agrair-vos la vostra proposta ciutadana, i 
nosaltres, com a grup de l’oposició, ens comprometem a fer un seguiment amb 
la comissió informativa pertinent, de com van les reunions que teniu amb 
l’Ajuntament, si es produeixen, i de com va l’acompliment de la llei que heu 
esmenat. Moltes gràcies i bona feina.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Por supuesto, desde el Partido Popular mostrar nuestro absoluto apoyo. 
Comparto lo que ha dicho el resto de mis compañeros, lo que habéis comentado 
vosotros en vuestra exposición. Sí que es cierto que hemos dado pasos en esta 
ciudad, pero faltan muchos pasos todavía por dar. También nosotros, desde la 
Administración pública, debemos ser los primeros que debemos dar ejemplo, no 
solo en nuestras instalaciones sino también en la vía pública, para después 
poder exigir la adaptación tan necesaria a unos terceros, y en cualquier caso, yo 
estoy convencido que el compromiso que más de una vez también el gobierno 
municipal ha mostrado en este tema, entre todos lo vamos a ir empujando para 
que sea una realidad, no tanto por las necesidades de las personas que puedan 
llegar a tener movilidad reducida, que también, sino porque por modelo de 
ciudad, es justo y es absolutamente necesario, y por tanto, es algo que se ha de 
hacer y que estoy convencido que entre todos lo haremos.” 

El senyor Torra diu: 

“Bé, un dels problemes que té parlar cap al final és que ja està pràcticament tot 
dit. Nosaltres ens afegim a la felicitació per haver presentat aquesta proposta. 
Només constatar que avui hem tingut dos exemples magnífics del que és la 
participació ciutadana. En la primera part del Ple hem vist com s’aprovava una 
proposta que ha havia entrat feia quatre anys, que era la del Mercat de Pagès, 
que també hi heu fet referència, i a vegades tendim a pensar que les propostes 
ciutadanes i que la participació ciutadana consisteix només en tenir bones idees, 
que també, però en aquesta segona part hem tingut aquest altre exemple, que 
és més aviat allò que se’n diu informalment un toque a l’Administració. És a dir, 
ei, que hi ha unes lleis aprovades, no esteu fent bé la feina, i cal posar-se a 
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treballar per fer-la. I per tant, moltes gràcies per fer aquest toque, i posarem tot 
el que estigui al nostre abast perquè totes aquestes mesures tirin endavant. Hi 
donem el nostre vot a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bé, des de Ciutadans Esplugues també agrair-vos la vostra feina a l’Associació 
Esplugues Sense Barreres. Ens hem trobat en recollides de firmes, havíem 
presentat una moció també amb el vot unànime del consistori, demanant 
l’accessibilitat total a Esplugues, i compartim en aquest sentit tots els grups, 
afortunadament, aquesta sensibilitat. Per tant, em sembla molt bona proposta, 
ens hem de posar a treballar. Ens hauríem, en aquestes trobades periòdiques, 
una mica obligar a posar un calendari, a detectar entre usuaris i també tècnics 
municipals i ciutadans cada lloc on tinguem algun problema d’accessibilitat, i 
posar-los en un pressupost, en un calendari, fins que aconseguim tenir una ciutat 
totalment accessible.  

És l’objectiu, és compartit, ho podem fer i ens hem de posar a treballar. Gràcies 
per la presentació, i el nostre vot és favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, doncs, com n’he fet menció abans també, agrair la participació ciutadana i 
la presentació de propostes ciutadanes dins del nostre Ple municipal. De fet, el 
nostre ROM recull aquesta possibilitat, i es va aprovar precisament incentivant, 
o amb la idea d’incentivar la participació ciutadana, i en aquest cas especialment 
a una entitat com Esplugues Sense Barreres, perquè porta temps treballant en 
la ciutat. Això, per als qui no us coneguin, no és nou, i per tant, treballant, com 
deia, i donant suport a les persones amb discapacitat. 

La veritat és que som un ajuntament que fa temps que tenim aquesta prioritat i 
que treballem en aquest sentit, per eliminar barreres arquitectòniques, 
especialment a la via pública. Queden moltes coses per fer, però especialment 
a la via pública. Sense que remodelem carrers ampliem les voreres, intentem 
treure obstacles, fem passos elevats i guals accessibles en altres casos, però 
torno a dir que això no vol dir, ni molt menys, que estigui tot fet. 

També tenim la planificació de com hem anat actuant, per exemple, el Pla de 
Mobilitat Urbana i Sostenible d’Esplugues, que es va aprovar ara, al 2016, a finals 
del 2016, on també especificàvem mesures en aquest sentit, garantint 
l’accessibilitat de les persones, i també de les persones amb alguna discapacitat.  

Hem anat fent altres qüestions. Fa poc vam aprovar en el Ple municipal una 
moció per adaptar els parcs infantils, també perquè hi hagi jocs per a persones 
amb discapacitat, sigui del tipus que sigui, o també fa temps que nosaltres 
disposem dels semàfors adaptats per a invidents, no? Les persones invidents de 
la ciutat porten un comandament, i si l’activen, el semàfor emet el soroll perquè 
puguin creuar.  
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Per tant, és veritat que hem anat fent coses, però malauradament, les ciutats, 
quan es van dissenyar, en el seu moment, la veritat és que en cap cas es 
pensava en les persones amb discapacitat, i per tant, hem d’anar remodelant i 
actuant sense pausa i constantment. 

És una pena perquè tant de bo ho poguéssim fer tot de cop, eh? Tant de bo 
diguéssim «ens posem, posem els diners i ho arreglem tot alhora», no? El 
problema és que hem d’atendre moltes necessitats, aquesta també ho és i és 
prioritària, i per tant, ho hem d’anar fent paulatinament. Avui al matí –ho dic 
perquè ha sigut aquest matí– hem estat visitant una finca en la qual els veïns 
tenen un problema perquè per pujar, per accedir a la porta, només per accedir a 
la porta del carrer, tenen una alçada probablement de 50 o 60 centímetres en 
dos esglaons, no? I conforme la gent comença a tenir problemes de mobilitat, 
etcètera, es converteix en un veritable problema, i cercar solucions a vegades no 
és només cosa de la comunitat, sinó que necessiten ajuda. Per tant, és un 
problema que existeix a la ciutat en molts àmbits, i coincidim plenament amb el 
que ens proposa la seva entitat, perquè anem més endavant, que impulsem o 
que intentem posar-hi més recursos.  

Més enllà que estiguem d’acord amb el que vostès plantegen, el que sí 
m’agradaria és formalitzar avui en el Ple aquest compromís perquè sense trigar 
massa fem una trobada, perquè més enllà dels plans que nosaltres puguem tenir 
previstos, segur que ens ajuden també a prioritzar, o altres elements que tenen 
altres tipus de dificultats, com el tema que comentaven de comerços o alguns 
equipaments, doncs, també haurem d’atendre i veure com ho podem articular, i 
en quina línia de treball hem de continuar. I segur que amb això ens poden 
ajudar, i com a mínim, com deia, també a prioritzar i a dir que, bé, com que els 
recursos són limitats, millor que actuem primer aquí, després ja actuarem en això 
i després actuarem en allò. Per tant, el nostre compromís per fer aquesta trobada 
més aviat que tard, i que ens posem a treballar. 

Res més, agrair la seva iniciativa, i hi votem a favor.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, resta aprovada la proposta ciutadana, i amb això ja podem passar al 
següent punt de l’ordre del dia. Agrair a l’entitat Esplugues Sense Barreres, les 
persones que l’acompanyen, que han assistit al Ple, i la seva defensa 
especialment.” 

Sotmesa a votació la proposta ciutadana, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar 
Díaz Romero i els regidors 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. Marcos Sánchez Siles, Sra. Elisabet Millà 
Salinas i Sra. Estefanía Zafra Rodríguez,Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio 
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Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco González, Sra. Laura Benito Llenas 
i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir vint vots.  

La proposta ciutadana s’aprova per unanimitat. 

 

PRECS I PREGUNTES 

La senyora Díaz diu: 

“En aquest moment passem ja a l’apartat de precs i preguntes. Començaríem en 
l’ordre habitual i, per tant, el senyor Comellas és qui ara mateix té la paraula.” 

El senyor Comellas diu: 

“Molt bé. Gràcies, alcaldessa. Bé, un any després de la meva dimissió, ara tot 
just fa un any d’això, com a quart tinent d’Alcaldia, per temes legals que ara 
finalment fructificaran amb la declaració de la setmana que ve de set veïns 
imputats, i una demanda civil interposada, que també fructifica vers el PDeCAT 
per una expulsió presumptament improcedent, hi ha certs temes que com a 
exregidor d’Empresa i Ocupació em preocupen, també com a exregidor del barri 
Centre.  

Seré molt ràpid. No espero resposta immediata durant aquest Ple, són deu temes 
i els esmento ràpidament, perquè segurament hi haurà moltes més preguntes. 

Sobre Ocupació, diguem-ne, a pocs mesos de l’obertura del centre comercial 
d’EQUILIS, clar, estem a sis mesos. M’agradaria tenir una anàlisi sobre les 
ofertes rebudes i tramitades pel nostre servei d’ocupació, i també una valoració 
política del conveni que es va signar en el seu moment, o l’acord, conveni amb 
EQUILIS.  

Sobre Empresa, ja hem parlat abans del tema de la petició de la Generalitat de 
Catalunya pel tema del desenvolupament de la Llei de la FP, que està encallat i 
no precisament per temes del 155, sinó per un tema d’una disputa política 
interna, que crec que ara ha arribat el moment de resoldre entre el que seria 
Ocupació i el que seria Universitats. En aquest sentit, com li he avançat abans a 
la regidora, crec que també hauríem d’investigar o impulsar la implementació de 
la FP dual a Esplugues, i m’agradaria conèixer si hi ha hagut avenços respecte 
al punt en què ho vaig deixar. 

Sobre els Serveis Socials, em consta que hi ha una veïna de Can Vidalet amb 
una filla menor a la qual se li acaba de comunicar, i m’ho acaba de confirmar ara 
mateix, el llançament del seu domicili el 29 de juny. Em preocupa. És una 
persona que porta anys vivint a Esplugues, i em preocupa que aquesta persona, 
com crec que ens preocuparia a tots, ara es vegi desarrelada i per un tema 
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d’aquest tipus aquesta nena perdi l’escolarització que feia reeixidament a 
Esplugues.  

També sobre Serveis Socials, m’agradaria conèixer la xifra del nombre de 
famílies que tenim beneficiàries de les targetes moneder de la Diputació de 
Barcelona per a aliments frescos. Aquest era un tema que portàvem al programa 
electoral, que es va implementar en el govern de coalició PSC i CIU en aquell 
moment, i bé, m’agradaria donar-li seguiment.  

El següent tema és sobre barris, i és un tema que en el seu moment ja hem 
parlat, i recordo més del darrer mandat, però veig que no s’avança res. 
Precisament aquesta setmana, crec que ha estat aquest matí, s’ha confirmat que 
en el pressupost participatiu, l’oferta escollida, l’opció escollida, ha estat el tema 
dels llibres de text, i no pas l’arranjament de la connexió del sector Nord i sector 
Sud del Parc dels Torrents. El tema és que jo sol·licitaria una acció urgent per 
reduir la càrrega de foc que hi ha sota el pont d’Esplugues. En el seu moment ja 
vaig demanar de revessar les jonqueres que hi havia allà, els joncs, diguem-ne, 
no? És previsible que el projecte d’arranjament definitiu es retardarà, i jo crec 
que caldria actuar-hi ara, immediatament. 

També fer esment de la petició de reparació de la porta del parc a la zona de Ca 
n’Hospital, que és un element patrimonial que en el seu moment va costar molts 
diners de reparar, i ara s’ha rovellat.  

També demanar per l’estat de la senyalística del carril bici, que en el seu moment 
vaig gestionar amb la Diputació de Barcelona, i que veig que després de la 
inauguració del carril bici de Països Catalans encara està molt encallat. Jo 
pensava que ja estaria resolt. 

I dos temes finals. Ja ho he comentat amb un dels regidors de Barri. Jo crec que 
hi ha una proliferació escandalosa d’ombrel·les a terrasses de bar sense 
ancoratge a terra, aguantades amb cadires, taules, pedres, etcètera. Hi ha una 
ordenança nova de vetlladors i de terrasses de bars, que és molt exigent en 
aquest sentit, però curiosament, després de l’aprovació d’aquesta ordenança, hi 
ha hagut una proliferació bestial d’ombrel·les sense cap tipus de recolzament. Jo 
entenc que la fiança que es demana potser és excessiva als bars, per plantar, 
així, com cal, una ombrel·la, però això no ha de ser excusa per permetre la 
proliferació d’ombrel·les que poden caure sobre els nostres veïns en qualsevol 
moment. 

I finalment, avui he vist una noticia molt interessant, una ordenança de 
l’Ajuntament de Segòvia, que ha aprovat quelcom per prohibir la publicitat sexista 
a les tanques publicitàries a la ciutat. En el seu moment, recordo el mandat 
anterior, no recordo si va ser via una petició del Ple o via moció, ja vam demanar 
des del Grup Municipal aleshores de Convergència i Unió, eliminar aquest tipus 
de publicitat, arran d’alguns anuncis de prostíbuls que hi havia a diverses 
tanques publicitàries. Recordo també una iniciativa de la regidora Laura Benito 
en aquest sentit en aquest mandat, per mirar de canviar certa publicitat que 
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l’operador del poliesportiu municipal DUET ESPLUGUES havia fet, amb clares 
al·lusions sexuals. Jo crec que fora bo també fixar-nos en què han fet a Segòvia 
per mirar d’implementar-lo aquí, a la ciutat. 

I ho deixo aquí. Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, són moltes qüestions, i com vostè ha dit, en tot cas elaborarem les 
respostes, però a un parell de les que ha dit sí que li puc donar una resposta 
ràpida. Sobre el tema de l’acció urgent a la càrrega de foc que hi ha sota el pont 
d’Esplugues, que jo recordi ho hem fet dues vegades ja, i s’ha de fer amb 
maquinària i costa de treure, etcètera, però ho tindrem en compte, i si és 
necessari tornarem a fer una tercera abans que arribi l’arranjament. 

I sobre les ombrel·les o els vetlladors de les terrasses, dir-li que, en tot cas, 
recordi que aquí hi ha dues opcions. És a dir, no és obligatori fixar les ombrel·les 
al terra, l’ordenança no diu això. El que sí que ha de ser és que si són de les que 
porten un pes, diguem-ne, al d’allò, ha de ser l’adequat i ha de permetre, 
evidentment, que no voli, però que no és una obligació vincular-les o lligar-les al 
terra. 

Per tant, en tot cas, si n’hi ha que no compleixen ni una condició ni l’altra, doncs, 
farem la revisió pertinent, perquè entre altres coses, poden provocar un accident 
i, per tant, haurem de vetllar pel mateix tema. I de la resta, permeti’m, ja li farem 
arribar resposta.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé. Senyora Benito? Molt bé. El senyor Julián Carrasco.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien. Después de la inauguración del carril bici, se está detectando que hay 
mucha afluencia de gente que va, o bien a pasear o incluso con bicicleta, y el 
paso de cebra es peligroso cruzarlo. Entonces, el paso de cebra, por arriba, 
bueno, hay que dar la vuelta porque el carril no está acabado, por lo tanto, hay 
que subir para arriba y pasar. Sería bueno, en todo caso, mirar de poner un 
pulsador para pasar, porque los coches no paran, no hay manera, y por lo tanto 
en todo caso habría que hacer una miradilla por allí y verlo. 

Y la segunda pregunta era que hay vecinos de San Alberto Magno, que hemos 
estado mirando y resulta que por la noche el alumbrado es muy pobre, tiene poca 
potencia, las farolas que hay son de hace ya muchos años, tienen muy poca 
potencia, y habría que mirar, en todo caso, o bien de cambiarlas o bien de poner 
otras, que esa calle quede iluminada como toca.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Feia referencia al tema del polsador, qüestió que hem detectat i ja hem demanat 
que es faci, perquè, efectivament, per exemple, a una de les bandes són tres 
carrils de circulació, i bé, comporta certs riscos i, per tant, sí, s’està treballant en 
aquesta proposta. 

I sobre el carrer San Alberto Magno i la il·luminació del carrer, doncs, dir-li que, 
com vostè ja sap, vam aprovar un projecte per fer una inversió i canviar la totalitat 
de la il·luminació dels vials per passar-la a tecnologia LED, i per tant, ser molt 
més eficients amb el consum energètic. Li dic perquè prèviament a fer això, el 
que s’ha fet és un estudi lumínic per conjunt de tots els vials i de tota la ciutat, i 
tenim un estudi lumínic en el qual s’ha analitzat quina és la situació actual, no? 
Per tant, tenim el detall de cara carrer, i a la nova instal·lació, aquests carrers en 
què s’hagi detectat que requereixen de major il·luminació, doncs, així es farà, 
no? Tenint en compte tant el número de fanals que hi pugui haver i el número de 
lux que emeten.  

També és veritat que amb el nou model i amb el tema de la tecnologia LED, i ho 
hauran pogut veure perquè ho tenim instal·lat ja en diferents carrers, l’últim a 
l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet, doncs, també és la percepció d’il·luminació, 
percepció dic, eh?, perquè de lux probablement són els mateixos, però percepció 
lumínica també varia, eh?, de cara a la ciutadania, i tenen la percepció que hi ha 
més il·luminació, encara que tècnicament, diguem-ne, el número de lux 
probablement són els mateixos.  

Per tant, entenem que tot plegat ha de quedar solucionat, i si cal, el que farem, 
que precisament estem en aquesta fase, prioritzarem aquest carrer per sobre 
d’altres si és necessari.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Partit Demòcrata voldríem reiterar un record molt sentit per la (no 
s’escolta la gravació) i la seva família, i reiterar també el nostre suport un altre 
cop als nostres polítics i representants de la societat civil empresonats i a l’exili. 
Res més. Gràcies.” 

La senyora Millà diu: 

“No farem cap pregunta.” 

El senyor Torras diu: 

“Nosaltres voldríem saber quina és la posició del govern municipal respecte a la 
persecució de drets fonamentals que hem patit a la nostra ciutat últimament.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres al respecte, evidentment, quan vostè es refereix a persecució de 
drets, hauria de concretar en tot cas a quins casos es refereix, o a què es refereix. 
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Per descomptat que nosaltres som dels que pensem que s’han de defensar els 
drets de la ciutadania en el seu conjunt, i tots i cadascun d’ells, no? Els 
mecanismes o l’actuació, tant de les policies o estaments que tinguin per 
competència i potestat la persecució de delictes, o presumptes delictes en tot 
cas, més aviat, podria tenir la nostra valoració en cada cas, si valorem que és 
més desmesurada, no desmesurada, etcètera, no? 

Evidentment, si nosaltres constatem que hi ha aquesta persecució, torno a dir, el 
que fem és defensar-los. Sense concretar més, és difícil aportar-li gaire cosa 
més.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, la pregunta era tan ambigua que era de difícil resposta. Perquè entengui 
que...” 

El senyor Torras diu: 

“Podria concretar més.” 

La senyora Díaz diu: 

“Seria molt millor.” 

El senyor Torras diu: 

“O sigui, em refereixo als fets que han succeït aquí, a Esplugues, respecte a un 
veí que tenim acusat de terrorisme, que va entrar la Guàrdia Civil a casa seva, 
van ocupar els carrers durant unes hores, i en aquests moments està en allò que 
en castellà es diu en paradero desconocido. Em referia a aquests fets en 
concret.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, ho dic perquè com que ho pensava que havia quedat clar a l’anterior Ple, 
doncs, em fa repetir les mateixes paraules, perquè crec que ens vam posicionar 
clarament al respecte, no? 

Nosaltres ja vam dir en aquell moment que no compartíem, en tot cas, l’acusació 
que es feia de rebel·lió i terrorisme, perquè enteníem que cap de les actuacions, 
almenys que coneixem, perquè evidentment no tenim tota la informació, doncs, 
podien ser constitutives d’aquest delicte i, per tant, ho vam manifestar molt 
clarament, que no compartíem això. També és veritat que hi ha un secret del 
sumari i no tenim tota la informació al respecte, no?, però crec que ho vam dir, i 
ho repeteixo molt clarament, aquesta situació, i que no compartíem, com deia, 
aquestes acusacions que hi havia. 
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A més a més, pel que fa referència al dret de la protesta organitzada, i pensem 
que ha d’existir en un estat democràtic, i de fet, no només ha d’existir sinó que 
cal protegir-la, perquè s’ha de poder permetre, sense tenir por precisament a què 
siguis acusat de segons quins delictes. Potser d’altres, torno a dir, no volem 
entrar a dir si es va produir un desordre públic, si es va produir algun altre tipus 
de delicte, que tampoc sóc jurista, que pugui estar penat, però sí que coincidíem 
en què, en tot cas, no era un tema de rebel·lió o terrorisme. 

Per tant, fins i tot vaig arribar a posar exemples que hem viscut, processos del 
15M, de Mareas Blancas, amb actuacions també defensant altres demandes 
d’aquests col·lectius, o com deia, quan hi ha una vaga, l’actuació dels sindicats, 
que també han estat condemnats en ocasions, per aquest o per altres delictes. 
Per tant, defensàvem completament aquesta possibilitat o actuació. 

Jo crec que hem deixat clar què és el que pensem, també reiteràvem que 
enteníem que l’Estat espanyol és un estat de dret, perfeccionable, segur, però 
que entenem que també en aquest cas, torno a dir, els que tenen la competència 
per perseguir els delictes que han pensat que s’hagin pogut produir, doncs, són 
els que ho han de fer, i insisteixo en què no enteníem que s’haguessin produït 
aquests delictes.  

Quan vostè parla de pèrdua de drets, no sé si es refereix en concret a això, 
perquè nosaltres entenem que els drets a la ciutat d’Esplugues, tant de llibertat 
d’expressió com d’organització o com de protesta, etcètera, estan garantits, o 
com a mínim aquest ajuntament no ha anat al darrere d’aquestes qüestions.  

De la pregunta que vostè m’ha fet li puc dir això. Si l’amplia o el que sigui, li puc 
dir altres coses.” 

El senyor Roldán diu: 

“No farem preguntes.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs, amb això hem acabat la ronda de preguntes per part dels 
diferents regidors i grups municipals.”  

I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint 
hores 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 
  


