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AJUNTAMENT  PLE 7/18 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE JULIOL DE 2018 

 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al  saló de sessions, a les divuit 
hores del dia 18 de juliol 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, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco 
González, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo.   
 
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 

Actua de secretari el de la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica. 

Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
La senyora Díaz diu: 

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

 
ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 6/18 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE JUNY DE 2018. 
 
El primer punt de l’ordre del dia és aprovació, si escau, de l’acta número 6/18 
corresponent a la sessió ordinària de data juny de 2018. Senyor Comellas...” 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 
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“Bon vespre a tothom. Hi voto a favor. Després de saludar calorosament l’Adrià 
i la seva família.” 

La senyora Benito diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Bona tarda. Des de la CUP, votem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bona tarda. Des del Grup Municipal del PDeCAT, son el partit del president 
Puigdemont i dels consellers Rull, Turull, Forn i Puig, volem mostrar des del Grup 
Municipal PDeCAT Esplugues de Llobregat el nostre suport a la petició de 
llibertat provisional que les defenses dels polítics empresonats i representants 
de la societat civil han de realitzar aquesta setmana davant de la posició del 
tribunal alemany de no permetre l’extradició del president Puigdemont per 
rebel·lió. Els volem a casa. 

D’altra banda, aprovem l’acta 6/18.” 

La senyora Zafra diu: 

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

El senyor Sánchez diu: 

“Bona tarda. Votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bona tarda. Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Gent per 
Esplugues voldríem recordar que mentre nosaltres som aquí celebrant aquest 
ple, l’Estat espanyol té nou ostatges polítics retinguts i privats de llibertat, ara en 
presons catalanes. Concretament són el Jordi Sánchez i el president d’Òmnium, 
Jordi Cuixart, que fa 274 dies que hi són, el president d’Esquerra Republicana, 
Oriol Junqueras, i Joaquim Forn, que fa 257 dies que hi són, i la catorzena 
presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, el Raül Romeva, la 
Dolors Bassa, el Jordi Turull, el Josep Rull hi porten 147 dies. També volem 
recordar que els funcionaris de la justícia treballen per garantir l’estat de dret a 
tot Europa i els animem que facin la seva feina. Els volem a casa.” 
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El senyor Roldán diu: 

“Buenas tardes a todos. El Grupo Municipal Ciudadanos vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Oriol, l’acta, has de votar-la.” 

El senyor Torras diu: 

“Perdó. Votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Buenas tardes. Decía que el Grupo Municipal de Ciudadanos de Esplugues vota 
a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

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

Sotmesa a votació l’acta s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de 
la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 20 de juny, 
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 
transcriurà al llibre d’actes i s’autoritzarà amb les signatures de la Sra. alcaldessa 
i del Sr. Secretari. 

 

ACORD NÚMERO DOS.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 

La senyora Díaz diu: 

“El següent punt, el punt número 2, informacions de l’Alcaldia. En aquest sentit 
tenim dues informacions, una té a veure amb l’àmbit de l’esport i l’altra amb 
l’àmbit de les bones pràctiques. Informar que les següents bones pràctiques del 
nostre ajuntament han estat incloses al Banc de Bones Pràctiques dels governs 
locals de Catalunya, de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació 
Carles Pi i Sunyer. D’una banda, l’eina de compres de material d’ofimàtica com 
a pràctica significativa. I d’una altra, Minuts Menuts Municipal, cura d’infants i 
pràctica esportiva com a bona pràctica i també l’Escola Sona, música i inclusió a 
les escoles d’Esplugues, també com a bona pràctica. 

I d’una altra, fer un recordatori, donat que estem a final de temporada, de quines 
han estat les fites esportives assolides pels nostres esportistes i també per les 
entitats esportives, com és final de temporada, com poden entendre, són moltes, 
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intentarem resumir-les, però també és cert que és important no deixar-se ningú. 
Tot i que hi ha encara algun esport que estan pendents dels campionats 
d’Espanya aquest cap de setmana i la setmana següent. 

Pel que fa al Club de Voleibol Esplugues, recordar que entre moltes de les fites 
esportives aconseguides, destacar que l’equip aleví va ser segon al Campionat 
d’Espanya. En el cas de l’Associació Penya Esplugues de Futbol Sala, juvenil A 
masculí va ser campió de lliga i va ascendir a la divisió d’honor, aleví A masculí 
va ser campió de lliga i va ascendir també a la primera divisió, benjamí A masculí 
campió de lliga i el sènior A classificat per a la Copa Catalunya. En el cas dels 
equips femenins de la mateixa entitat esportiva, el sènior A classificades per a la 
Copa Catalunya que s’haurà de celebrar al setembre. 

En el cas del Club d’Handbol Esplugues, diverses jugadores, com la Natalia 
Romero Muñoz, campiona d’Espanya de seleccions territorials categoria infantil, 
Raquel Moré Martínez, seleccionada al pla d’alta tecnificació d’handbol femení i 
campiona d’Espanya també de seleccions territorials. A la categoria cadet 
femení, la convocatòria a l’activitat de l’equip nacional Promeses de la generació 
2002-2003. Pel que fa als jugadors, el Pau Martínez Vidal, la convocatòria amb 
l’equip nacional de Promeses masculí, el febrer de 2017, o el Ferran Cisneros 
que va ser també campió d’Espanya seleccions amb l’equip juvenil A. 

Pel que fa al futbol Atlètic Espluguenc, va obtenir el premi, que crec que el vam 
esmentar en algun moment, per la federació sobre el tercer temps, en el cas del 
club de bàsquet Nou Esplugues, pugen de categoria l’equip sènior femení, l’equip 
premini femení i l’equip mini femení. 

En el cas del Club de Gimnàstica Esplugues Les Moreres, el primer equip del 
club ha pujat a la primera divisió estatal de la lliga Iberdrola i l’any vinent 
competiran entre els vuit millors equips de tot l’Estat, de tot Espanya, al nivell de 
via olímpica, que és el màxim nivell. I des del punt de vista individual, l’Alba 
Petisco és una gimnasta de via olímpica nivell 9 que anirà als jocs olímpics junior 
a Buenos Aires, a Argentina; l’Índrid Caballero, gimnasta de trampolí que va 
participar en el vint-i-sisè campionat d’Europa de trampolí a Bakú; la mateixa 
Alba Petisco, sotscampiona junior i també medalla de plata a dos aparells, a 
barra i a paral·leles; i l’Anna Grau, medalla de plata en el nivell de base sis de 
barra. 

Tenen també una sèrie de gimnastes de trampolí, com la Manuela Cuadrada, 
segona classificada en salt en via olímpica quatre, Mar Guardiet, bronze en salt, 
també en via olímpica cinc, o l’Alba Bonilla, bronze en la general de via olímpica 
sis i or, en paral·leles. 

Pel que fa a l’equip Rayoteam de triatló, també campions d’Espanya en la 
categoria elit de mig Ironman a Guadalajara i quatre esportistes han estat 
classificats pels campionats del món de distància Ironman, en aquest cas, en un 
lloc tan fantàstic com Hawai. 
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En el Club de Patinatge Artístic Esplugues, la Neus Llin Cruz, campiona de 
Barcelona de la categoria benjamí. 

I pel que fa a l’Ignasi Ávila, conegut sobradament per tots nosaltres perquè és un 
esportista a més que ens estimem perquè sempre deixa el nom d’Esplugues ben 
a dalt i així va ser amb la medalla de plata a la copa de món a Emmen, Països 
Baixos, a la prova de contrarellotge i la medalla de bronze a la prova de ruta en 
tàndem amb el seu company de tàndem, que és en Joan Font. 

Pel que fa al Club de Natació Esplugues, també tenim diverses medalles, com 
és el cas de l’Ona Villar, que va ser en el campionat de Catalunya, com deia, 
bronze a dos-cents metres crol, el Joel Villar, que va ser bronze a dos-cents 
metres braça, o l’Ian Florencio, que va aconseguir quatre ors de cent metres, 
dos-cents metres i quatre-cents metres crol i cent metres papallona. O el cas de 
la Laura Amor, que també va aconseguir tres medalles com és l’or als cinquanta 
metres, als cent metres i als dos-cents metres braça. 

Pel que fa al Campionat d’Espanya, li farem el seguiment perquè probablement 
ens poden donar alguna alegria amb alguna medalla al campionat d’Espanya. 

Bé, i això és un petit resum. El que queda pendent, perquè no per tothom s’ha 
acabat la temporada esportiva, farem esment i reconeixement en el proper Ple 
ordinari. 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 
ACORD NÚMERO TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA 
GENERAL METROPOLITÀ RELATIVES A LES DISPOSICIONS SOBRE 
HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC AL TERME MUNICIPAL. 
 
 
Podem passar al següent punt de l’ordre del dia dins la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat, el punt 3, que és el Dictamen que proposa l’aprovació 
inicial de la modificació de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità 
relatives a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat. En aquest cas, l’objecte d’aquest document és 
precisament això, modificar la normativa del Pla General Metropolità per tal 
regular i racionalitzar la implantació dels habitatges d’ús turístic a la nostra ciutat 
per evitar les incidències negatives en la qualitat de vida de la ciutadania i 
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preservar la convivència pacífica i harmònica entre les persones residents i les 
persones que estan de pas de manera temporal per la nostra ciutat. 

Mitjançant aquest document, proposem modificar l’article 277 de les normes 
urbanístiques per a incorporar-hi el concepte d’habitatge d’ús turístic per al nostre 
terme municipal, s’introdueix el concepte i definició d’habitatge d’ús turístic amb 
una remissió a la definició que d’aquest concepte en fa la normativa sectorial 
aplicable i s’introdueixen les condicions que a nivell de paràmetres bàsics i 
urbanístics i d’altre tipus hauran de complir precisament els habitatges d’ús 
turístic considerats com a ús residencial i no com a ús d’habitatge. Amb aquest 
dictamen ara el que fem és proposar aquesta aprovació inicial perquè després 
pugui prosseguir la seva tramitació. 

Senyor Comellas...” 

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

Vist el document de la Modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità, relativa a les disposicions sobre habitatge d’ús 
turístic al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, redactat pels Serveis 
tècnics municipals; 
 
Vist l’informe tècnic i jurídic emès pels Serveis tècnics i jurídics municipals, el 9 
de juliol de 2018, que estableix el següent:  
 
“Objecte  
 
L’objecte d’aquest document és la Modificació de la Normativa del Pla General 
Metropolità per tal de regular i racionalitzar la implantació dels Habitatges d’Ús 
Turístic (HUT) a la ciutat d’Esplugues de Llobregat, per tal d’evitar les incidències 
negatives en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, i preservar la 
convivència pacífica i harmònica entre les persones residents i les persones que 
estan de pas temporal per la ciutat. 
 
Davant d’un buit normatiu al Pla general metropolità pel que fa al nou tipus 
d’allotjament: l’habitatge d’ús turístic; no inclòs ni definit en els preceptes relatius 
als conceptes d’ús d’habitatge i ús residencial, mitjançant aquest document es 
modifica l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità per 
a incorporar-hi el concepte d’HUT, per al terme d’Esplugues de Llobregat.  
 
Àmbit 
 
L’àmbit d’aquesta Modificació de la Normativa del Pla General Metropolità és la 
totalitat del terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
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Planejament vigent  
 
El Pla general metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 
1976, i publicat el 19 de juliol de 1976. 
 
La regulació general dels usos a la ciutat d’Esplugues correspon al Pla General 
Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, i publicat 
al Butlletí oficial de la província de Barcelona, a efectes d’executivitat, el 19 de 
juliol de 1976, així com les modificacions aprovades posteriorment. 
 
Anàlisi de la proposta  
 
La premissa de partida d’aquesta Modificació és el fet que, ni en el definició del 
concepte d’ús d’habitatge de l’article 276, ni en la definició d’ús residencial de 
l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, s’inclou el 
terme d’habitatge d’ús turístic, com actual forma d’allotjament temporal vinculada 
al turisme.  
 
Per tant, davant d’un buit normatiu al Pla general metropolità, mitjançant aquest 
document es proposa modificar l’article 277 de les Normes urbanístiques per a 
incorporar-hi el concepte d’habitatge d’ús turístic, per al terme d’Esplugues de 
Llobregat.  
 
L’objectiu, per tant, d’aquesta Modificació de les Normes urbanístiques del Pla 
general metropolità és, precisament, establir una regulació adequada per la nova 
tipologia d’allotjament: l’Habitatge d’ús Turístic, que pugui garantir la 
compatibilitat de la seva implantació i posada en funcionament, amb la garantia 
dels drets i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d’Esplugues de 
Llobregat i la preservació del dret de les persones a l’habitatge, al descans, i a la 
mobilitat sostenible. 
 
En aquesta regulació, s’introdueixen les condicions que hauran de complir els 
habitatges per a poder ser utilitzats com a habitatge d’ús turístic, i els paràmetres 
urbanístics als quals hauran de donar compliment. 
 
L’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità defineix 
l’ús residencial com aquell ús de les edificacions destinades a allotjaments 
comunitaris, com són residències, asils, llars d’ancians, de matrimonis o de 
joventut i a l’allotjament temporal per a transeünts, com poden ser hotels, apart-
hotels, motels i, en general, els del ram de l’hostaleria. 
 
En primer terme, per tant, a l’article 277 s’introdueix el concepte i definició 
d’habitatge d’ús turístic (HUT), amb una remissió a la definició que d’aquest 
concepte en fa la normativa sectorial aplicable, el Decret 159/2012, de 20 de 
novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. 
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D’aquesta manera, els HUT serien aquells que són cedits pel seu propietari, 
directament o indirectament a tercers, de forma reiterada i a canvi d’una 
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada en condicions 
d’immediata disponibilitat i amb les condicions que estableix la pròpia disposició, 
entenent per estada de temporada tota ocupació de l’habitatge per un període 
continu màxim de 31 dies, dues o més vegades l’any. 
 
Es defineixen els HUT dins del concepte d’ús residencial, en tant en quant la 
naturalesa i esperit de la definició que el Pla general metropolità fa d’aquest 
concepte respon millor a la naturalesa del tipus d’allotjament dels habitatges d’ús 
turístic. 
 
Al punt 3 de l’article, s’introdueixen les condicions que a nivell de paràmetres 
bàsics urbanístics, i d’altre tipus, hauran de complir els HUT, considerats com a 
ús residencial, i no com a ús d’habitatge. 
 
Es poden destacar les mesures següents: 
 
Els HUT, perquè puguin operar com a tals, hauran de reunir els requisits 
establerts al Decret 159/2012, de 20 de novembre, o la normativa que el 
substitueixi, i disposar de cèdula d’habitabilitat. No podrà ser ocupat per més 
places que les indicades en aquesta cèdula, i se cediran sencers. 
 
Només es podran destinar a Habitatge d’Ús Turístic entitats situades en zones 
urbanístiques on l’ús residencial estigui admès.  
 
Per a poder destinar un habitatge a Habitatge d’Ús Turístic (HUT) caldrà tramitar 
una llicència de canvi d’ús, i caldrà l’autorització expressa de la majoria dels 
propietaris de la comunitat de veïns on s’ubiqui l’Habitatge d’Ús Turístic. No 
s’autoritzarà la implantació d’Habitatges d’Ús Turístic en un immoble sotmès a 
règim de propietat horitzontal, els estatuts de la comunitat del qual ho prohibeixin 
expressament. 
 
No s’admetran canvis d’ús a Habitatge d’Ús Turístic tenint en compte criteris de 
densitat. 
 
Amb l’objecte de protegir i garantir una mobilitat sostenible, no s’admetran 
Habitatges d’Ús Turístic en carrers o trams de carrers que no tinguin una 
amplada mínima, fonamentat en qüestions de mobilitat. 
 
En aquells edificis que es trobin en situació urbanística de fora d’ordenació, no 
s’admetran canvis d’ús per a Habitatges d’Ús Turístic. 
 
El document justifica que les restriccions a la lliure implantació d’aquest tipus 
d’activitat no és discriminatòria, ni desproporcionada, en els termes de l’article 5 
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de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici. 
 
Fonaments de dret  
 
Vista Directiva Europea sobre els serveis en el mercat interior. Directiva 
2006/123/CE; 
 
Vista la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, incorpora a l’ordenament jurídic estatal la Directiva 
indicada; 
 
Vist el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic 
i d’habitatges d’ús turístic; 
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que 
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de ordenació 
urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic municipi, 
corresponen a l’ajuntament corresponent. 
 
D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament. 
 
En virtut de l’article 103.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei d'urbanisme, si, abans d'acabar-se el termini d'un any de 
la suspensió potestativa prevista per l'article 73.1 de la Llei d'urbanisme, es 
produeix l'acord d'aprovació inicial, l'administració competent ha d'acordar la 
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suspensió prevista en l'article 73.2 de la Llei d'urbanisme, i els seus efectes 
s'extingiran definitivament un cop transcorreguts dos anys des de l'inici de la 
vigència de l'acord de suspensió potestativa. 
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del 
Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la 
convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg. 
 
Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
disposa l’art. 47.2.ll) de l’esmentada Llei. 
 
Conclusions 
 
Pel que fa a les determinacions de l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, cal incidir 
en el fet que la figura que s’analitza es correspon amb una modificació de 
planejament general d’un pla plurimunicipal; com és el Pla general metropolità, 
si bé la incidència territorial resta circumscrita únicament al terme d’Esplugues 
de Llobregat, de tal manera que correspon a aquest Ajuntament l’aprovació inicial 
i la provisional del document. 
 
Per tant, per tot l’exposat, i vist el document, només resta concloure que 
s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació inicial.” 
 
Per tot l’exposat,  
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ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació de l’article 277 de les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a les disposicions sobre 
habitatge d’ús turístic al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, redactada 
pels Serveis tècnics municipals. 
 
SEGON.- SUSPENDRE tots els actes relacionats amb el règim de comunicació 
prèvia, així com l’atorgament de llicències urbanístiques d’edificació, reforma, 
rehabilitació, ampliació, canvi d’ús i instal·lació d’activitats destinades a les noves 
implantacions d’habitatges i/o apartaments de caràcter turístic, a l’empara dels 
article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en tot l’àmbit del municipi 
d’Esplugues de Llobregat, i l’article 103.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
TERCER.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, 
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, 
en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, i a la pàgina 
web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o al·legacions. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Gràcies. Aquesta normativa dona a les comunitats de veïns la possibilitat de 
vetar-los i, en canvi, els permet els habitatges unifamiliars amb certes limitacions. 
El tema de fons és que tota normativa, també aquesta, es fa amb l’ànim que es 
pugui complir i no pas de prohibir amb subterfugis o condicions impossibles. Però 
sí que cal remarcar la decisió política d’evitar una contracció del mercat de 
lloguer, perquè ja és massa petit a Esplugues, en comptes de donar via lliure 
sense restriccions a una activitat econòmica turística. Per tot això, hi voto 
favorablement.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, en principio es una buena normativa. A mí me hubiese gustado saber si antes 
de redactar la normativa se ha abierto alguna mesa de diálogo donde se haya 
convocado asociaciones de vecinos y sectores privados implicados. Hubiese 
estado bien para saber un poco su opinión y para que ellos mismos hubiesen 
podido aportar sus propias propuestas. En cualquier caso, me parece una nueva 
normativa, era necesario, era necesario regular los pisos turísticos en Esplugues 
de Llobregat, entre otras cosas para evitar también la especulación. Y, por lo 
tanto, votaré a favor.” 

El senyor Carrasco diu: 
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“Sí, desde Canviem Esplugues, creemos que este es un fenómeno que empieza 
en grandes ciudades de Europa, también en Barcelona, que está causando 
problemas en la propia ciudad de Barcelona, que esos problemas ha hecho que 
se hayan expulsado inquilinos de la propia ciudad y que esto se está extendiendo 
por el Baix Llobregat y se está extendiendo por el Baix Llobregat y ha llegado de 
lleno a Esplugues. Creo que era necesario regular esta actividad, 
indudablemente, pero no porque haya viviendas cerradas por falta de inquilinos, 
que aquí en Esplugues es todo lo contrario, sino que hace falta oferta. Pero había 
que regularlo porque esto es una especulación, creemos desde nuestro punto 
de vista, pura y dura y por empresas que normalmente operan fuera del territorio, 
del país, y que están buscando el máximo beneficio posible. Creemos que este 
dictamen contempla limitaciones importantes que compartimos, pero nos 
hubiese gustado en todo caso que le hubiésemos dado otra vuelta de tuerca, 
¿no? Ya que por una vez tenemos la oportunidad desde el ayuntamiento de 
limitar o en todo caso de contemplar todas las limitaciones posibles. 

Canviem Esplugues proponíamos un par de cosas que no se han recogido en el 
dictamen que era sobre todo en los barrios más poblados de la ciudad, en este 
caso La Plana i Can Vidalet, que la exigencia en estos dos barrios fuese mayor 
y dar licencia única y exclusivamente a estos pisos turísticos que fuesen o bien 
los bajos, o bien los primeros, o en todo caso pisos que tuviesen una entrada 
diferente de los vecinos, una entrada independiente. Estas tres cuestiones 
creemos que era de vital importancia para nosotros y supongo que supondría 
que el dictamen quedaría mucho más completo. No se ha recogido la propuesta 
y, por lo tanto, Canviem Esplugues nos abstendremos.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, tal com ja vam demanar a les corresponents comissions i reunions que es 
va tractar aquest dictamen, tot i que sabem que regularien un altre àmbit, cal que 
no ens limitem a regular els tràmits administratius sinó que hauria d’anar 
acompanyat de la creació d’un impost en forma de taxa o recàrrec a l’IBI, o en el 
format que es decidís. Nosaltres prioritzem el valor d’ús per davant del valor de 
mercat i per això creiem que cal regular-ho per garantir que l’afany especulador 
no faci encarir encara més el lloguer dels pisos a Esplugues ja de per si, que és 
inaccessible. I, per tant, ens hi abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, la figura que s’analitza es correspon a una modificació de planejament 
general d’un pla plurimunicipal, com és el Pla general metropolità, si bé la 
incidència territorial resta circumscrita únicament al terme municipal nostre 
d’Esplugues de Llobregat, de tal manera que correspon a aquest ajuntament 
l’aprovació inicial provisional d’aquest document. 

Es proposa davant del buit legal existent, on l’habitatge turístic no és inclòs ni 
definit en els preceptes relatius als conceptes d’ús d’habitatge i ús residencial, 
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es proposa usos de no més de trenta-un dies seguits al llarg de dos o tres cops 
l’any, es proposen una sèrie de garanties relacionades amb la cèdula 
l’habitabilitat per efectes d’ocupació, de mobilitat sostenible en el carrer amb les 
amplades, de criteris de densitat i de necessitat d’acords per part de la comunitat, 
que creiem que són garanties suficients en aquests moments amb un municipi 
com el d’Esplugues, no passaria així en aquests moments a Barcelona, ni a 
Girona, però a Esplugues creiem que sí. 

Les preguntes són: és massa restrictiva, la proposta? Per allò de l’economia 
col·laborativa, perquè a vegades és necessari tenir més facilitats per poder 
gaudir d’aquests serveis o per contra és massa laxa per evitar el que comentem 
relacionat amb l’economia submergida? Nosaltres que creiem que en aquests 
moments és una proposta bastant encertada, és preventiva, tenim poca 
demanda, pot créixer molt; a Girona avui sortien notícies que s’han vist 
desbordats per aquest fet i encara no ho tenen regulat. I nosaltres pensem que 
de moment les garanties que es proposen són suficients per començar i si més 
endavant calgués evidentment adequar aquesta ordenança a una realitat futura 
més intensa, doncs evidentment ja ho faríem. És per això que el Grup Municipal 
del Partit Demòcrata hi votarà favorablement.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, degut a la problemàtica per trobar vivenda habitual a la nostra 
població, aquesta normativa la podem considerar restrictiva, però no tant com 
per votar-la a favor. I també voldríem incidir que es controli fefaentment tota 
l’oferta que hi hagi d’aquest tipus d’habitatge perquè compleixi la normativa i tot 
el que no estigui degudament regulat es denunciï. El nostre vot és abstenció.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, considerem que aquest dictamen és un tret de sortida a intentar solucionar 
la problemàtica existent i real a la nostra ciutat, al conjunt de la província, el 
conjunt de Catalunya, com és per tots sabut. Hi insisteixo, crec que les mesures 
que durant l’execució d’aquest dictamen puguin anar sortint o enriquint per 
millorar les mesures que avui aprovem, doncs seran benvingudes i jo estic 
convençut que el Govern les rebrà amb predisposició per implementar-les. Hi 
votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, del Grup d’Esquerra Republicana sí que ens sembla que aquesta mesura, 
aquesta normativa és suficientment restrictiva, és veritat que ho hagués pogut 
ser més, hagués pogut ser també absolutament restrictiva, haguéssim pogut 
prohibir els habitatges d’ús turístic, però també ens sembla que havia de 
preservar també l’equilibri amb el fet que l’economia col·laborativa pugui tenir 
lloc i, per tant, entenem que és adequada. I, per tant, votem que sí.” 
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El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos Esplugues, ya manifestamos en la anterior votación de 
suspensión de licencias que estamos a favor de la regulación de esta actividad, 
estamos a favor porque pensamos que hay que permitir esta actividad 
económica, también sin perder de vista la posible afectación que pueda tener 
para las casas de oferta pública..., las casas de oferta de alquiler que tenemos 
de vivienda en Esplugues. Pedimos en aquel momento, y mantenemos esa 
petición, que se estableciera una distinción clara entre pisos turísticos que tienen 
una actividad profesional y aquellos que son para alquiler colaborativo, 
entendiendo estos los que son nuestra vivienda habitual. En este sentido, 
apoyamos que esta aprobación no afecta a los ciudadanos que por necesidad 
deciden alquilar una habitación de su vivienda, bien como ayuda para el pago de 
su hipoteca, por ejemplo, o bien para, por ejemplo, poderse permitir unas 
vacaciones eventualmente. 

Lo que no se ha trabajo y en este sentido para nosotros es importante es que 
esta regulación viniese acompañada de unas normas de buenas prácticas, 
también de un régimen sancionador para los operadores que no las cumplan. 
Tampoco se ha hecho todavía, a pesar de que lo dijimos ya hace más de un año, 
porque nos hemos pasado del plazo desde la suspensión de estas licencias, y 
pensamos que se podía haber trabajado ya en ese sentido, se podía haber 
avanzado bastante. 

Otra de nuestras exigencias en aquel momento fue establecer un plan de choque 
contra los pisos turísticos ilegales y en ese sentido tampoco hemos visto ningún 
trabajo adicional. Tenemos actualmente, según se dijo en la comisión, tres 
licencias concedidas en toda la ciudad de Esplugues; hay ocho más en trámite. 
Sin embargo, si ojeamos estos portales especializados en este tipo de oferta 
turística, encontramos más de 300 anuncios de inmuebles en Esplugues que 
están trabajando de forma ilegal, podemos decir, que no pagan tasa alguna al 
municipio, no revierte ningún beneficio a la ciudad y, por tanto, con total 
impunidad en todo este tiempo. 

Nos parece que la regulación es difícil pero debe buscar un equilibrio entre esta 
actividad económica que se genera, que también tiene su parte positiva, pues 
también crea puestos de trabajo, genera cierta actividad para empresas de 
lavandería, por ejemplo, de limpieza, o la hostelería, por poner algún ejemplo. Y 
hay que buscar ese equilibrio, decimos, entre esta actividad, que puede ser 
positiva, controlada y también la convivencia entre vecinos, ¿no? 

Diciendo..., bueno, también cabe recordar que esta actividad ya se está 
produciendo en Esplugues no es que vaya a comenzar a partir de ahora con esta 
aprobación de las licencias, hasta ahora no estaba regulado, pero igualmente se 
está produciendo. Sobre estos anuncios que comentamos, más de 300, la 
realidad es que tampoco hay un problema o no nos consta que haya habido 
problemas graves de convivencia hasta la fecha, y que continúe así. Puede ser 



 
 pàg 15
   
 
 

que la oferta que llegue a Esplugues tampoco sea exactamente igual a la que 
estamos acostumbrados a ver en la tele de ciertos barrios de Barcelona o de 
ciudades más turísticas, que allí sí se acumulan problemas más graves, ¿no? 

Entonces, en ese sentido, decíamos buscar este equilibrio porque puede ser que 
una regulación excesivamente restrictiva tenga un efecto contrario. Puede 
empujar a que la actividad al final se desarrolle en una economía sumergida y 
eso sí que no favorece a nadie. 

En definitiva, valorando lo positivo y lo que a nuestro entender no se ha trabajado 
bien, nuestro voto final es la abstención.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo destacaré algunes coses. En tot cas, és veritat, com s’ha dit, ens vam 
comprometre que en un any tiraríem endavant això, hem fet un any i una mica 
més, però tiraríem endavant una regulació sobre l’ús dels habitatges turístics a 
Esplugues, perquè jo crec que ja s’ha expressat la necessitat, però especialment, 
com deia la memòria i el dictamen, doncs perquè en l’últim any s’ha produït un 
increment de sol·licituds en aquest sentit i, per tant, era pertinent regular-ho. 

El punt de partida és el propi decret de la Generalitat de Catalunya que regula 
els habitatges d’ús turístics en el qual es defineix què és i què no és un habitatge 
d’ús turístic i ja es posa una reglamentació al respecte, en tant al voltant de la 
cèdula d’habitabilitat o bé també a la possibilitat que es faci o no a les comunitats 
de veïns que ho tenen prohibit per estatuts. No és una normativa molt àmplia, 
però en tot el cas el punt de partida sí que era aquest. 

Quina era la voluntat? La voluntat evidentment era possibilitar que es pugui 
produir aquesta activitat per l’interès privat, que és legítim, però també és veritat 
que regular-ho, i regular-ho, sí, cal dir-ho, amb una idea inicial de restricció. I 
inicialment la voluntat era restringir-ho bàsicament per intentar preservar, 
diguem-ne, els drets dels veïns i veïnes de la ciutat i evitar aquelles molèsties i 
l’impacte que es pugui produir a la ciutat en termes de mobilitat, de cohesió social 
o en altres aspectes. 

També, perquè s’ha comentat, doncs som una ciutat en la qual l’oferta 
d’habitatge de lloguer no és molt alta i, per tant, havíem de preservar que els 
habitatges que puguin estar a disposició es dediquin precisament a habitatge de 
lloguer per residir habitualment i de forma habitual. I també teníem com a objectiu 
intentar evitar..., ho dic comparat amb altres casos i altres normatives d’altres 
ciutats, intentar en el possible que es produeixin situacions de mobbing 
immobiliari perquè puguin haver-hi interessos en els quals, doncs, es produeixi 
aquesta actuació per part de buidar aquests habitatges de persones que estan 
residint de forma habitual i convertir-los en habitatges turístics. 
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En definició, ja per fer un resum molt ràpid, doncs el que integrem és una 
normativa en la qual s’exigirà un canvi de llicència d’aquests habitatges, quan un 
habitatge té l’ús habitacional, doncs haurà de demanar una llicència a 
l’ajuntament per convertir-se en habitatge turístic, un canvi d’ús. I, per tant, des 
d’aquest punt de vista l’ajuntament el que guanya és un control en tant a tots 
aquells habitatges que es vulguin dedicar, com deia, a tenir un ús turístic. 

Per una altra banda, com bé han expressat alguns regidors i regidores, doncs 
caldrà l’autorització expressa de la comunitat de veïns per majoria perquè es 
pugui instal·lar un habitatge turístic en la comunitat, també es regula la densitat, 
no només perquè la comunitat de veïns ho expressi, sinó perquè, en qualsevol 
zona de la ciutat, a través de la densitat puguem regular quants habitatges es 
poden ubicar en cada zona. I també, per una altra banda, en un bloc d’habitatges 
també definim que com a màxim es podrà dedicar un 20 per cent, és a dir, si hi 
ha un bloc d’habitatge amb deu «vivendes», doncs com a màxim dos es podrien 
dedicar a aquest àmbit, que té a veure amb el que expressava anteriorment 
sobre el tema de preservar el lloguer com a residència. 

És veritat que en casos puntuals que el regidor de Ciutadans feia referència 
també, que algú que vulgui llogar durant un mes, doncs la pròpia regulació de la 
Generalitat ja diu que això no es considera un habitatge turístic i, per tant, no 
entrem en aquesta qüestió. O pel que fa referència al lloguer d’habituacions 
tampoc correspon i no s’entenen com a habitatges turístics i hi han altres 
regulacions del lloguer que sí que intenten regula-ho, tot i que probablement 
coincidim que hi ha un cert limbe jurídic al respecte que esperem que en el futur 
es pugui consolidar. Però, en qualsevol cas, no és pretensió d’aquesta normativa 
regular aquesta possibilitat que es podrà produir com fins ara. 

I dir en aquest sentit també, que ho havíem manifestat, que partim d’una idea 
inicial d’una proposta que sí, que restringim, que possibilitem el que hi pugui 
haver habitatges d’ús turístic a Esplugues, però que valorarem la seva evolució 
i en funció de l’evolució també podrem aportar modificacions. Hem de veure com 
ens funcionarà aquesta normativa i, a partir d’aquí, evidentment es podran treure 
conclusions i canviar-ho en un sentit o un altre. 

I tanmateix el compromís del control de l’oferta existent, ja ho vam explicar, no 
correspon a un document urbanístic integrar com farem aquest control, perquè 
entre altres coses finalment la Direcció General d’Urbanisme ens hagués dir que 
no correspon i ens ho hagués tret de la normativa i sí que hi fem referència a 
l’exposició de motius perquè entenem i coincidim que és un element important. 
Però tot això, donat que, com deia, el que exigirem és una llicència, un canvi d’ús 
i, per tant, llicència, doncs tot el que signifiquen aquells expedients sancionadors 
per no compliment, doncs de fet ja els tenim regulats i escrits en base a la no 
obtenció de la llicència que pertoqui. És a dir, no ens quedem sense regulació, 
no ens quedem sense possibilitat de sancionar, sinó que s’obriria un expedient 
de disciplina urbanística en els casos que no es compleixi. Per això precisament 
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també entre altres raons incloíem el tema del canvi d’us a través d’una llicència 
urbanística. 

I, partir d’aquí, per alguna referència dels regidors i regidores, regidora Laura 
Benito, no hem convocat una taula formalment, hem parlat amb associacions de 
veïns però per conèixer el seu parer, sí que és veritat que la majoria per no dir 
totes les associacions de veïns coincidien amb aquesta voluntat de regulació i 
de restricció, però formalment no hem fet una taula, hem parlat especialment en 
tot cas amb associacions de veïns. 

I en un altre sentit recollim el que deia el Grup de Canviem Esplugues i també de 
la CUP, que entre la possibilitat de restringir-ho més a través d’evitar o restringir 
més en els barris més densos de la ciutat o d’establir un impost, una taxa o 
recàrrec, com ja vam dir, no correspon a aquest document, que és urbanístic, i 
potser un moment en el qual quan arribi el moment de l’aprovació de les noves 
ordenances fiscals, doncs potser seria el moment de poder-ho plantejar. Però, 
en tot cas, el que vinc a dir és que no ho descartem. 

Doncs per tot plegat i perquè pensem que és un bon punt de partida com a 
regulació, 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, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sra. 
Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir setze vots. Vota en 
contra el regidor Sr. Julián Carrasco González, és a dir un vot. S’hi abstenen els 
regidors Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Julio 
Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, és a dir quatre vots. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA ACCEPTAR LA 
RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA AL QUIOSC 
UBICAT AL CARRER NORD, CANTONADA AMB CARRER RAFAEL 
CASANOVAS. 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA ACCEPTAR LA 
RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA AL QUIOSC 
UBICAT A L'AVINGUDA DE CORNELLÀ, CANTONADA AMB CARRER JOAN 
AMADES.   
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ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA DECLARAR LA 
REVERSIÓ DEL QUIOSC UBICAT AL CARRER RAMÓN TURRÓ, 
CANTONADA AMB CARRER JOSEP RODOREDA, PER A LA FINALITZACIÓ 
DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA.   
 
La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, doncs passem al següent punt que, si els sembla bé, donada la 
temàtica que és molt similar, podríem fer l’explicació i la substanciació dels punts 
4, 5 i 6 sense que això vagi en detriment que vostè puguin votar de manera 
diferent en els tres punts. De manera que el punt 4 és el dictamen que proposa 
acceptar la renúncia a la concessió administrativa relativa al quiosc ubicat al 
carrer Nord, cantonada amb carrer Rafael Casanovas; el 5 és també dictamen 
que proposa acceptar la renúncia a la concessió administrativa relativa al quiosc, 
en aquest cas, ubicat a l’avinguda de Cornellà, cantonada amb carrer Joan 
Amades; i el punt sisè és el dictamen que proposa declarar la reversió del quiosc 
ubicat al carrer Ramón Turró, cantonada amb carrer Josep Rodoreda, per a la 
finalització de la concessió administrativa. 

En els dos primers casos, es proposa al ple de l’ajuntament acceptar la renúncia 
de la concessió administrativa relativa als dos quioscos amb la ubicació que 
abans hem explicat i, per tant, declarar extingida aquesta concessió 
administrativa i el quiosc en tots dos casos reverteix a la propietat de 
l’ajuntament. 

En el punt sisè es proposa al ple declarar extingida la concessió administrativa 
en relació amb el quiosc del carrer Ramón Turró i, per tant, el quiosc també 
reverteix a propietat de l’ajuntament. 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple els següents dictamens de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
 
Dictamen que proposa acceptar la renúncia a la concessió administrativa 
relativa al quiosc ubicat al carrer Nord, cantonada amb carrer Rafael 
Casanovas. 
 
Vist que el 15 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10833), 
la senyora Anabel Cuevas Orench presenta un escrit mitjançant el qual manifesta 
que renuncia a la concessió i entrega les claus del quiosc de premsa i revistes 
ubicat al carrer Nord, cantonada Rafael Casanovas, d’Esplugues de Llobregat, i 
manifesta que el quiosc es troba en perfectes condicions; 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori 
i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
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“El 15 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10833), la senyora 
Anabel Cuevas Orench presenta un escrit mitjançant el qual manifesta que 
renuncia a la concessió i entrega les claus del quiosc de premsa i revistes ubicat 
al carrer Nord, cantonada Rafael Casanovas, d’Esplugues de Llobregat, i 
manifesta que el quiosc es troba en perfectes condicions. 
 
En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 
 
Antecedents  
 
El 20 de maig de 2004, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar el següent: 
 
1. Autorizar el cambio de titularidad de la concesión del quiosco de venta de 
periódicos y revistas, sito en la intersección de las calles Nord y Rafael 
Casanovas, adjudicado en su día, a D. Antonio Tamayo Becerra, a favor de la 
Sra. Anabel Cuevas Orench, en las mismas condiciones que rigieron la 
adjudicación inicial  según acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de julio 
de 1993, ostentando el nuevo titular los derechos  y obligaciones dimanantes de 
la misma, subrogándose a todos los efectos en la misma situación del antiguo 
titular.  
 
Así pues, la concesión se regirá por lo establecido en el pliego de condiciones 
económico administrativas de la concesión y en el Reglamento de Quioscos 
aprobado. 
 
2. La concesionaria deberá constituir en la Caja Municipal la fianza definitiva de 
importe 120€, en el plazo máximo de 15 días contados desde la notificación del 
presente acuerdo, y formalizar la concesión en documento administrativo en el 
plazo de 30 días siguientes al recibo de esta notificación.  
 
3. Asimismo la concesionaria vendrá obligada al pago, en concepto de canon de 
la concesión, de la tasa por instalación de quioscos en la vía pública de 
conformidad con la Ordenanza Fiscal correspondiente, dentro del primer 
semestre natural de cada ejercicio económico. 
 
Proceder a la devolución de la fianza de importe 393,46€, (65.466.-ptas) 
depositada en su día para el contrato inicial por el Sr. Antonio Tamayo Becerra, 
una vez se haya depositado la fianza del nuevo titular.” 
 
El 7 de juny de 2004, es va formalitzar la concessió administrativa a favor de la 
senyora Anabel Cuevas Orench, en relació amb quiosc de premsa i revistes 
ubicat al carrer Nord, cantonada Rafael Casanovas, d’Esplugues de Llobregat. 
D’acord amb la clàusula tercera de la concessió, el termini de la concessió 
administrativa expiraria el proper 28 de juliol de 2018. Consta adjunta al 
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document una carta de pagament relativa a la carta de pagament de la fiança 
definitiva, per import de 120.-euros, de data 27 de maig de 2004. 
 
El 15 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10833), la senyora 
Anabel Cuevas Orench manifesta que renuncia a la concessió i entrega les claus 
del quiosc de premsa i revistes ubicat al carrer Nord, cantonada Rafael 
Casanovas, d’Esplugues de Llobregat, i que el quiosc es troba en perfectes 
condicions. 
 
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. 
 
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.  
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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. 
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 renunciar a la concessió del 
quiosc de premsa i revistes ubicat al carrer Nord, cantonada Rafael Casanovas, 
d’Esplugues de Llobregat, malgrat no haver finalitzat encara el termini 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 el 15 de juny de 2018, 
(Registre general d'entrada núm. 2018/10833), per la senyora Anabel Cuevas 
Orench al quiosc de premsa i revistes ubicat al carrer Nord, cantonada Rafael 
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Casanovas, d’Esplugues de Llobregat, i, en aquest sentit, que el quiosc reverteix 
a la propietat de l’Ajuntament.”  
 
Per tot l’exposat 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.-  ACCEPTAR la renúncia a la concessió administrativa relativa al 
quiosc de premsa i revistes ubicat al carrer Nord, cantonada Rafael Casanovas, 
d’Esplugues de Llobregat, presentada per la senyora Anabel Cuevas Orench, el 
15 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10833), a l’empara 
de l’article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
SEGON.- DECLARAR, per tant, extingida la concessió administrativa atorgada 
a favor de la senyora Anabel Cuevas Orench, en relació amb el quiosc de premsa 
i revistes ubicat al carrer Nord, cantonada Rafael Casanovas, d’Esplugues de 
Llobregat, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 20 
de maig de 2004, i el document de formalització de la concessió, de 7 de juny de 
2004. 
 
TERCER.- DECLARAR, així mateix, que el quiosc mencionat reverteix a la 
propietat de l’Ajuntament. 
 
QUART.- AUTORITZAR la devolució de la fiança d’import 120.-euros, la senyora 
Anabel Cuevas Orench, dipositada el 27 de maig de 2004. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord les persones interessades. 
 
SISÈ.- COMUNICAR aquest acord Serveis Econòmics. 
 
 
Dictamen que proposa acceptar la renúncia a la concessió administrativa 
relativa al quiosc ubicat a l'avinguda de Cornellà, cantonada amb carrer 
Joan Amades.   
 
Vist que el 12 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10515), 
la senyora Pilar España Munuera presenta un escrit mitjançant el qual manifesta 
la seva renúncia al quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. de Cornellà, 
cantonada carrer Joan Amades, d’Esplugues de Llobregat. 
 
Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 12 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10515), la senyora 
Pilar España Munuera presenta un escrit mitjançant el qual manifesta la seva 
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renúncia al quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. de Cornellà, cantonada 
carrer Joan Amades, d’Esplugues de Llobregat. 
 
En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 
 
Antecedents  
 
El 14 de juny de 2000, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar el següent: 
 
“Autorizar el cambio de titularidad de la concesión del quiosco de venta de 
periódicos y revistas, situado en Carretera de Cornellà esquina calle Joan 
Amades, adjudicada en su día a Dª Antonia Munuera Martínez, a favor de su hija 
Dª Pilar España Munuera, en las mismas condiciones que rigieron la 
adjudicación inicial mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de 
mayo de 1982 y su modificación posterior por acuerdo de fecha 8 de febrero de 
1995.” 
 
El 12 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10515), la senyora 
Pilar España Munuera renuncia al quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. 
Cornellà, cantonada Joan Amades, d’Esplugues de Llobregat. 
 
El termini de la concessió administrativa relativa a aquest quiosc finalitzava el 12 
de maig de 2032. 
 
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. 
 
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; 



 
 pàg 24
   
 
 

 
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. 
 
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 
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En aquest cas concret, la persona concessionària ha presentat un escrit 
mitjançant el qual manifesta la seva voluntat de renunciar el quiosc ubicat a l’av. 
de Cornellà, cantonada carrer Joan Amades, d’aquesta ciutat, malgrat no haver 
finalitzat encara el termini 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 el 12 de juny de 2018, 
(Registre general d'entrada núm. 2018/10515), per la senyora Pilar España 
Munuera, i, en aquest sentit, que el quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. de 
Cornellà, cantonada carrer Joan Amades, d’Esplugues de Llobregat, reverteix a 
la propietat de l’Ajuntament.”  
 
Per tot l’exposat 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la renúncia a la concessió administrativa relativa al 
quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. de Cornellà, cantonada carrer Joan 
Amades, d’Esplugues de Llobregat, presentada per la senyora Pilar España 
Munuera, el 12 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10515), 
a l’empara de l’article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
SEGON.- DECLARAR, per tant, extingida la concessió administrativa atorgada 
a favor de la senyora Pilar España Munuera, en relació al quiosc de premsa i 
revistes ubicat a l’av. de Cornellà, cantonada carrer Joan Amades, d’Esplugues 
de Llobregat, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
14 de juny de 2000. 
 
TERCER.- DECLARAR, així mateix, que el quiosc mencionat reverteix a la 
propietat de l’Ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la senyora Pilar España Munuera. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord Serveis Econòmics. 
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Dictamen que proposa declarar la reversió del quiosc ubicat al carrer 
Ramón Turró, cantonada amb carrer Josep Rodoreda, per a la finalització 
de la concessió administrativa.   
 
Vist que el 12 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10515), 
la senyora Pilar España Munuera presenta un escrit mitjançant el qual manifesta 
la seva renúncia al quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. de Cornellà, 
cantonada carrer Joan Amades, d’Esplugues de Llobregat. 
 
Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 12 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10515), la senyora 
Pilar España Munuera presenta un escrit mitjançant el qual manifesta la seva 
renúncia al quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. de Cornellà, cantonada 
carrer Joan Amades, d’Esplugues de Llobregat. 
 
En relació amb aquesta petició, cal assenyalar el següent: 
 
Antecedents  
 
El 14 de juny de 2000, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar el següent: 
 
“Autorizar el cambio de titularidad de la concesión del quiosco de venta de 
periódicos y revistas, situado en Carretera de Cornellà esquina calle Joan 
Amades, adjudicada en su día a Dª Antonia Munuera Martínez, a favor de su hija 
Dª Pilar España Munuera, en las mismas condiciones que rigieron la 
adjudicación inicial mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de 
mayo de 1982 y su modificación posterior por acuerdo de fecha 8 de febrero de 
1995.” 
 
El 12 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10515), la senyora 
Pilar España Munuera renuncia al quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. 
Cornellà, cantonada Joan Amades, d’Esplugues de Llobregat. 
 
El termini de la concessió administrativa relativa a aquest quiosc finalitzava el 12 
de maig de 2032. 
 
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. 
 
Fonaments de dret  
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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. 
L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclòs 
el procediment. 
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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 renunciar el quiosc ubicat a l’av. 
de Cornellà, cantonada carrer Joan Amades, d’aquesta ciutat, malgrat no haver 
finalitzat encara el termini 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 el 12 de juny de 2018, 
(Registre general d'entrada núm. 2018/10515), per la senyora Pilar España 
Munuera, i, en aquest sentit, que el quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. de 
Cornellà, cantonada carrer Joan Amades, d’Esplugues de Llobregat, reverteix a 
la propietat de l’Ajuntament.”  
 
Per tot l’exposat 
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.-  ACCEPTAR la renúncia a la concessió administrativa relativa al 
quiosc de premsa i revistes ubicat a l’av. de Cornellà, cantonada carrer Joan 
Amades, d’Esplugues de Llobregat, presentada per la senyora Pilar España 
Munuera, el 12 de juny de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/10515), 
a l’empara de l’article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
SEGON.- DECLARAR, per tant, extingida la concessió administrativa atorgada 
a favor de la senyora Pilar España Munuera, en relació al quiosc de premsa i 
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revistes ubicat a l’av. de Cornellà, cantonada carrer Joan Amades, d’Esplugues 
de Llobregat, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
14 de juny de 2000. 
 
TERCER.- DECLARAR, així mateix, que el quiosc mencionat reverteix a la 
propietat de l’Ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la senyora Pilar España Munuera. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord Serveis Econòmics. 
 

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

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, Canviem votamos a favor y esperamos en todo caso encontrar una solución 
porque los quioscos cerrados, aparte de que no hacen bonito, pero también se 
deterioran, por lo tanto, esperemos encontrar una solución.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP, votem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Nosaltres votem a favor també i volem palesar dels tres dictàmens, doncs que 
els veïns de la Mallola han sol·licitat poder continuar disposant de la prestació 
d’aquest servei de manera que tingui continuïtat si és possible. Volíem deixar 
palès aquest concepte i manifestar que el Grup Municipal del PDeCAT doncs hi 
vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Per Iniciativa un quiosc és un comerç molt necessari en el municipi, ja que 
creiem que fomenta la lectura, els hobbies i si la venda de diaris i revistes no 
dona per mantenir el negoci hem de trobar com ampliar l’oferta d’aquest. I votem 
els tres dictàmens a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

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

“També a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista vota a favor dels punts 4, 5, i 6.” 

 

Sotmesos a votació els dictamens, 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, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco González, 
Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir vint-i-un vots.  

Els dictamens s’aproven per unanimitat. 

 
 
 
ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L'APROVACIÓ DEL 
TEXT REFÓS DE LA 3A MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
D'EQUIPAMENTS DEL SECTOR DELIMITAT PER L'AVINGUDA ISIDRE 
MARTÍ I ELS CARRERS LLUÍS MILLET, DOCTOR RAMÓN TURRÓ I JOSEP 
RODOREDA. 
 
La senyora Díaz diu: 

“El punt número 7 és el dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la 
tercera Modificació del Pla especial d’equipaments del sector delimitat per 
l’avinguda Isidre Martí i els carrers Lluís Millet, Doctor Ramón Turró i Josep 
Rodoreda. Aquest punt es retira del ple, si no estic mal informada perquè..., 
efectivament, perquè aquesta modificació que promou la fundació no ha aportat 
la documentació necessària i tot i que vam fer una trobada, una reunió 
ajuntament i Generalitat i la mateixa fundació, els mateixos promotors, per part, 
ho torno a dir, dels promotors no els ha estat possible de poder aportar aquesta 
documentació i, per tant, aquest és un punt que haurà d’esperar a poder ser 
substanciat en el futur, esperem que en el ple de setembre. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ D’UN 
PRÉSTEC PER IMPORT DE 5.150.000,00 EUROS, EN EL MARC DEL 
PROGRAMA “CRÈDIT LOCAL” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER 
TAL DE FINANÇAR PROGRAMES D’INVERSIÓ CONSIGNATS AL 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2018. 

Pel que fa a la Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics, el punt 
número 8 és el dictamen que proposa l’aprovació d’un préstec per import de 
5.150.000,00 euros, en el marc del Programa “Crèdit local” de la Diputació de 
Barcelona, per a finançar programes d’inversió consignats en el pressupost 
municipal per a l’exercici 2018. 

En aquest cas, simplement es tracta d’això, d’aprovar un contracte de préstec 
amb el Banco de Sabadell perquè precisament és l’entitat amb qui treballa aquest 
Programa de “Crèdit local” de la Diputació de Barcelona, ho és per un import que 
a més vostès ja coneixien de fa temps, perquè el que fa és acumular aquella 
partida que ja havíem previst en els pressupostos més la part que es va 
amortitzar aprofitant l’estalvi, aprofitant el superàvit de l’exercici anterior, de 
l’exercici 2017. 

Pel que fa a les condicions parlem d’un tipus d’interès d’un Euríbor a tres mesos 
més el 0,584 per cent, d’un termini de deu anys inclosos dotze mesos de carència 
com a màxim, sense comissions. I també en aquest punt proposem acceptar la 
subvenció del tipus d’interès del préstec a formalitzar, que té previst atorgar a la 
Diputació de Barcelona d’acord amb la normativa reguladora del Programa de 
“Crèdit local” a la qual ens hem acollit i que l’import de la quantitat de 167.625,15 
euros, que també coneixen de cada any. 

I, per tant, no només el que fem és formalitzar el préstec, sinó també acceptar 
aquesta subvenció que ens ve per part de la diputació i que suposa que al final 
en definitiva els interessos que pagarem tendeixen a zero. 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Atès que l’Ajuntament va sol·licitar en data 25 de maig de 2018, un préstec al 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per import de 
5.150.000,00 €. 

D’acord amb la normativa reguladora del programa de crèdit local de la Diputació 
de Barcelona els préstecs contractats en el marc d’aquest programa reben una 
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subvenció de part dels interessos a meritar, en virtut del conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent, destinats a finançar 
inversions locals. 

Vist que l’esmentada Diputació ha comunitat l’aprovació per part del Banco de 
Sabadell, S.A., en data  20 de juny de 2018,   del préstec sol·licitat per aquest 
Ajuntament per import de 5.150.000,00 € destinat a projectes d’inversió previstos 
en el pressupost de l’exercici 2018, d’acord amb les següents condicions: 

• Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,584 % 

• Termini (10 anys inclosos 12 mesos de carència com a màxim) 

• Sense comissions 

Atès que es requereix per a la seva tramitació l’acceptació de la subvenció del  
tipus d’interès del préstec a atorgar  per la Diputació de Barcelona, i l’aprovació 
per part de l’Ajuntament del contracte de préstec corresponent. 

Atès que segons el que preveu l’article 52.2 del TRLRHL aquesta operació de 
crèdit l’ha d’aprovar el Ple Municipal de la Corporació, ja que el seu import supera  
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal en vigor. 

A proposta de la Presidenta de l’Àrea de Finances i Gestió de Recursos. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 

Primer.- Acceptar la subvenció del tipus d’interès del préstec sol·licitat en el marc 
del Programa de Crèdit Local,  que té previst atorgar  la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb la normativa reguladora del Programa de Crèdit Local i xifrada en la 
quantitat de 167.625,15 €. . 

Segon.- Acceptar el text del conveni, a subscriure entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat regulador del subsidi del préstec 
sol·licitat al Banco de Sabadell, S.A. 

Tercer.- Aprovar el contracte de préstec d’import 5.150.000,00 € pel finançament 
de projectes d’inversions previstos en el pressupost 2018, d’acord amb les 
condicions següents: 

• Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 0,584  % 

• Termini (10 anys inclosos 12 mesos de carència com a màxim) 

• Sense comissions. 

Quart.- Acceptat el text de la minuta de contracte de préstec a formalitzar amb 
Banco de Sabadell, S.A., adjunta a aquest dictamen.  
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Cinquè.- La primera disposició del préstec serà per la quantitat de 167.625,15 €.                                                                       

Sisè.- Afectar, de manera especial, la part necessària de la participació d’aquest 
Ajuntament  en els tributs de l’Estat que legalment li corresponen cada any, 
durant tot el temps en que el préstec de referència no sigui retornat. 

Setè.- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec 
així com una còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i 
de la minuta de préstec al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona 
als efectes oportuns. 

Vuitè.- Autoritzar a l’Alcaldessa per subscriure la documentació que resulti 
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords. 

Novè.- Comunicar la formalització d’aquest préstec al Departament d’Economia 
i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 

Senyor Comellas...” 

El senyor Comellas diu: 

“Sí, com sol és per fer front a inversions acordades prèviament amb el PDeCAT 
al pressupost municipal de 2018, tot mantenint la disminució progressiva del 
deute municipal durant aquest mandat, que també va ser objecte diria d’ampli 
acord, doncs voto favorablement.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, abstenció.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP, tal com ja ens hem posicionat en anteriors préstecs, creiem 
que això és emmascarar el rescat per enèsima vegada dels bancs, com sempre 
pagats per tots els veïns i veïnes, encara que se’ns vengui com una subvenció 
de la diputació, els diners segueixen sortint de les butxaques nostres i dels veïns 
i veïnes. I, per tant, hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Agraïm a la Diputació de Barcelona les facilitats ofertes en el marc del Programa 
“Crèdit local” per finançar programes d’inversió consignats en el pressupost 
municipal per a aquest exercici 18 i és per això que les necessitats que teníem 
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contretes en aquest exercici que el Grup Municipal del Partit Demòcrata hi votarà 
a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa mantenim el nostre criteri i vot sobre els préstecs i ens 
abstenim.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Nosaltres votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“També a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde el Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues, pensamos que sería un 
error no aprovechar estas condiciones tan buenas que nos da la diputación y en 
ese sentido, como hacemos siempre en estos préstamos, nuestro voto es 
favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors 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, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio 
Manuel Roldán Moreno, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, 
és a dir disset vots. Vota en contra la regidora Sra. Anna Coll Zabala, és a dir un 
vot. S’hi abstenen els regidors Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez i Sr. Julián Carrasco González, és a dir tres vots.  

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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ACORD NÚMERO NOU.- 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 I INDÚSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 9 és el dictamen que proposa 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 i indústries del 
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 

D’una banda, en aquest cas, es proposa incrementar la taxa per metre quadrat 
o fracció al dia de les següents autoritzacions: 

De l’autorització de circs, teatres i similars, es proposa modificar la taxa de 0,44 
a 0,88 euros, quan la durada de l’autorització és de fins a deu dies i, a partir de 
l’onzè, la taxa que proposem és de 0,83 euros per metre quadrat o fracció al dia. 

Autorització de barraques, casetes de venda, quioscos i similars, es proposa en 
aquest cas modificar la taxa de 0,44 euros a 0,88 euros quan la durada de 
l’autorització és de fins a deu dies; a partir de l’onzè, la taxa proposada és de 
0,83 euros per metre quadrat o fracció al dia. 

I d’alta banda s’estableix que quan l’autorització s’atorgui a una entitat sense 
ànim de lucre per a la realització d’activitats sense ànim de lucre, aquesta taxa 
podrà gaudir d’una bonificació del 100 per cent si l’autorització és per a un dia i 
si és per a més dies, tindrà dret a una bonificació del 50 per cent de la quota. 

Recordo el que ja vam comentar a la Comissió Informativa, això es fa 
especialment perquè teníem una ordenança fiscal i, per tant, una taxa molt 
antiquada i el que necessitàvem era actualitzar-la tenint en compte especialment 
que algunes de les activitats que es demanen per ocupar la via pública tenen a 
veure amb una activitat de caràcter lucratiu i, per tant, no tenia cap sentit tenir 
unes xifres, com deia, molt antiquades. El que hem fet és intentar actualitzar-les 
a la mitjana del que tenim, si no a la nostra comarca, si més no als municipis del 
nostre entorn i especialment de la zona que es considera com la Fontsanta. 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
 



 
 pàg 36
   
 
 

Per part de la Coordinadora General d'Àmbits, s'ha presentat 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'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 
 
Es proposa la modificació de l'article 5 relatiu als beneficis fiscals de les taxes, i 
de l'article 6.2,epígraf c) i e), on es regula específicament la taxa corresponent a 
l'Autorització de circs, teatres i similars així com de l'Autorització de barraques, 
casetes de venda, quioscs i similars. 
 
D'una banda, es proposa bonificar les taxes regulades en l’Ordenança quan 
els sol·licitants de les autoritzacions siguin entitats sense ànim de lucre que 
realitzen activitats sense ànim de lucre. En concret, en els casos d'autorització 
per període d'un dia, aquestes entitats gaudirien d'una bonificació del 100% de 
la quota resultant, mentre que si l'autorització és per període superior a un dia, 
la bonificació a aplicar seria del 50%. 
 
D'altra banda, en quant la modificació de l'article 6.2 , epígraf c) i e), es proposa 
incrementar la taxa per m² o fracció al dia de les següents autoritzacions: 
 
- Autorització de circs, teatres i similars: es proposa modificar la taxa de 0,44 € a 
0,88 € quan la durada de l'autorització és de fins a 10 dies. A partir del dia 11è, 
la taxa proposada és de 0,83 € per m² o fracció al dia. 
 
- Autorització de barraques, casetes de venda, quioscs i similars: es proposa 
modificar la taxa de 0,44 € a 0,88 € quan la durada de l'autorització és de fins a 
10 dies. A partir del dia 11è, la taxa proposada és de 0,83 € per m² o fracció al 
dia. 
 
La justificació de l'increment és l'adequació dels imports a la mitjana dels 
municipis del voltant. 
 
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,  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
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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'us 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.  
 
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 
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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 al 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  
 
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. Quan el subjecte passiu sigui una entitat sense ànim de lucre que realitzi 
una activitat sense ànim de lucre i l'autorització es sol·liciti per període 
d'un dia, s'aplicarà una bonificació del 100% de la quota. Si 
l'autorització sol·licitada és per un període superior a un dia, tindrà dret a 
una bonificació del 50% de la quota resultant. 
 
Article 6. Quota tributària  
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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 € 

c.1) Per autorització de circs, teatres i similars, fins 
a 10 dies , per metre quadrat o fracció, 

dia 0,88 € 

 c.2) Per autorització de circs, teatres i similars, a 
partir del dia 11, per metre quadrat o fracció,  

dia 0,83 € 

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.1) Per autorització de barraques, casetes de 
venda, quioscs i similars, fins a 10 dies, per metre 
quadrat o fracció  

dia 0,88 € 

e.2) Per autorització de barraques, casetes de 
venda, quioscs i similars, a partir del dia 11, per 
metre quadrat o fracció , 

dia 0,83 € 

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

dia 2,16 € 
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g) Per autorització d'instal·lació d'autos de xoc, per 
cada cotxe  

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 € 

 
* 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  
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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: 
 
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. 
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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 
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 
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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 
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: 
 
Senyor Comellas...” 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP, creiem que no es fa una diferència de criteris en funció de 
si el que s’està fent és una cosa cultural o una cosa lucrativa, independentment 
que sigui una entitat o no, i per això nosaltres hi votarem en contra.” 
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El senyor Siquier diu: 

“Bé, la modificació comporta incloure la taxa del Mercat de Pagès de Parc Agrari 
del Baix Llobregat a Esplugues, però també la qüestió referida a indústries al 
carrer, pel que fa a circs o rodatges cinematogràfics. La proposta és respectuosa 
també amb la qüestió de l’associacionisme sense afany de lucre, amb la 
gratuïtat, com s’ha dit,  la primera jornada, el primer dia, i el 50 per cent de la 
taxa, la resta. I per tant, el Grup Municipal del Partit Demòcrata hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Iniciativa vota a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“El Partit Popular vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“A favor, també.” 

El senyor Roldán diu: 

“Des del Grup Municipal Ciutadans a Esplugues trobem la proposta de 
modificació de l’ordenança molt pertinent i molt raonable. Votem a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 

 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors 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 i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir dinou 
vots. Vota en contra la regidora Sra. Anna Coll Zabala, és a dir un vot. S’hi absté 
la regidora Sra. Laura Benito Llenas, és a dir un vot.  

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE D’UN 
DECRET D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL. 

La senyora Díaz diu: 

“El següent punt, el punt número 10 és el dictamen que proposa donar compte 
d’un Decret d’Alcaldia en matèria de personal. En aquest cas, es tracta de donar 
compte del Decret 2018/2315 pel quan es va resoldre el nomenament d’una 
funcionària de l’Ajuntament de la Garriga per poder substituir de forma transitòria 
i a temps parcial, per tant, en aquest cas en concret seria de nou hores a la 
setmana al lloc de treball de la gestora de comptabilitat, que es troba en una 
situació de baixa per incapacitat temporal i fins a la seva reincorporació, que 
esperem que pugui ser com més aviat millor. Aquest és un donar compte.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 2018/2315 de 9 de juliol, es va resoldre el 
nomenament d’una funcionària de l’Ajuntament de La Garriga, per substituir de 
forma transitòria  i a temps parcial de 9 hores a la setmana, el lloc de treball de 
la gestora de Comptabilitat que es troba en situació de baixa per IT i fins a la 
seva reincorporació.   

Es proposa a l'Ajuntament Ple, es prengui el següent acord:  

Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 2018/2315 de 9 de juliol, pel qual es va 
resoldre el nomenament d’una funcionària de l’Ajuntament de La Garriga, per 
substituir de forma transitòria  i a temps parcial de 9 hores a la setmana, el lloc 
de treball de la gestora de Comptabilitat que es troba en situació de baixa per IT 
i fins a la seva reincorporació.   

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

 

MOCIONS 

17/18.- Moció del grup municipal C's de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat, sol·licitant l'elaboració i aprovació del reglament de segona 
activitat per als agents de la Policia Local d'Esplugues. 

I, per tant, això vol dir que passem a les següents mocions, o l’apartat de mocions 
primer, la primera és la 17/18, la Moció del Grup Municipal Ciutadans de 
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sol·licitant l'elaboració i aprovació del 
reglament de segona activitat per als agents de la Policia Local d’Esplugues. Per 
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a la seva defensa, té la paraula el portaveu del Grup de Ciutadans, el senyor 
Roldán.” 

 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 

El senyor Roldán diu: 

“Gracias. Bien, pues presentamos esta moción desde Ciudadanos Esplugues 
que pretende aprobar un reglamento para la segunda actividad de la Policía 
Local de Esplugues, básicamente por dos cuestiones. La primera es por 
imperativo legal, es decir, estamos obligados a hacerlo, nuestro reglamento 
actual es de 1996, no está adaptado ni actualizado a la legalidad vigente. El 
hecho de que una persona tenga una discapacidad temporal o permanente no 
puede suponer nunca un riesgo de poder perder su empleo. 

La segunda cuestión es porque nos parece un reglamento justo, que defiende 
los derechos laborales de nuestros agentes, además de suponer una mejora en 
la eficiencia también para el ayuntamiento a la hora de configurar su plantilla y 
reponer bajas. 

Esta moción ha venido trabajándose durante los últimos dos meses, propone 
solo como una referencia un modelo de reglamento de segunda actividad que 
nos han hecho llegar desde la Asociación para la Integración Laboral de Policías 
Locales con Discapacidad, Ailpold. Mantuvimos una reunión con su presidente y 
con el resto de portavoces que pudieron asistir donde se expuso el mayoritario 
apoyo sindical que tiene esta propuesta de reglamento y también la aprobación 
del Comitè Català de Persones amb Discapacitat, el Cocarmi. También 
mantuvimos reunión con responsables del CSIF, del sindicato mayoritario en 
Esplugues, que mostraron también su apoyo, mostraron interés en el tema. 

Después de estas reuniones y después de trabajar algunas enmiendas 
propuestas por el PSC, en un principio, que fueron incorporadas a la moción, 
parecía que teníamos el acuerdo prácticamente cerrado este mismo lunes, pero 
finalmente el martes, al día siguiente, se cambó el criterio y nos han trasladado 
su negativa a dar apoyo a esta moción por algún motivos político que no 
alcanzamos a entender, sinceramente, pero bueno, que ahora tendrán la 
oportunidad de explicarnos. 

A nosotros nos parece razonable que esta propuesta venga de la mano de los 
que son verdaderamente expertos, que son los afectados y los que conocen de 
cerca esta realidad, como es Ailpold, la Asociación para la Integración Laboral 
de Policías Locales con Discapacidad, máxime cuando se consigue un respaldo 
absolutamente mayoritario de los sindicatos. Nos parece una mala idea y 
además una injusticia, que al final no se apruebe un reglamento de esta segunda 
actividad como se ha hecho en otras ciudades como por ejemplo Palafrugell o 
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Cerdanyola, con apoyos del PSC o de Esquerra Republicana entre otros, y en 
Esplugues no vaya a ser posible por algún mal cálculo electoralista. Máxime 
cuando tenemos la obligación de hacerlo por ley, insistimos. 

Los puntos de acuerdo que propone la moción finalmente son los siguientes. 

El primer punt diu que el govern municipal elabori conjuntament amb els 
representants sindicals de la nostra ciutat, amb tots els sindicats i amb 
l’assessorament, si cal, de l’Associació per a la Integració de Policies Locals, 
Ailpold, el nou reglament de segona activitat de la Policia Local d’Esplugues 
d’acord amb la legislació vigent. 

El segon punt diu: l’objectiu d’aquest reglament ha de ser el de fer compatible la 
salut del personal policial i els interessos generals de l’Ajuntament d’Esplugues 
possibilitant l’adaptació del lloc de treball quan tinguin disminuïda la seva 
capacitat psicofísica segons dictamen mèdic d’un tribunal especialitzat, els casos 
de malaltia o accident o per raó d’edat fins a arribar a la jubilació. 

El tercer punt diu: l’Ajuntament d’Esplugues valorarà l’elaboració d’un catàleg 
amb la relació de llocs de treball susceptibles de ser coberts per agents de la 
Policia Local que volen o han d’acollir-se a la segona activitat o a una adaptació. 
En tot cas, en l’elaboració d’aquesta relació de llocs de treball ha de tenir-se en 
compte que els agents segueixen sent policies locals i han de seguir 
preferentment vinculats al cos i podent prestar els seus serveis de prevenció i 
atenció al ciutadà aprofitant la seva experiència en les tasques policials. 

El quart punt diu: estudiar la possibilitat d’estendre l’aplicació de la Convenció 
dels drets de les persones amb discapacitat a qualsevol treballador de 
l’Ajuntament d’Esplugues i dels seus organismes autònoms perquè aquests 
puguin passar a la situació administrativa anàloga a la segona activitat a petició 
pròpia o d’ofici millorant les seves condicions de treball, de vida i de salut sense 
necessitat d’abandonar la seva vida laboral 

El cinquè punt i últim és informar d’aquesta moció als agents de la Policia Local 
d’Esplugues. 

Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Senyor Comellas...” 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 
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“Abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, desde Canviem Esplugues, la moción que se presentó el mes pasado que 
quedó..., bueno, la misma moción que se presentó que quedó encima de la 
mesa, nosotros creíamos que era una moción complicada y estas mociones 
complicadas, pues hemos de tratar de..., o tener la voluntad en todo caso de que 
salgan adelante, ¿no? Realmente la voluntad era porque hemos mantenido una 
reunión como decía el compañero de Ciudadanos, una reunión con el portavoz 
responsable del sindicato de Ailpold, que algunas cosas quedaron claras, otras 
no tanto, se vio que el tema era muy complejo y se necesitaba el máximo de 
consenso posible ante este tema. Y ese consenso por desgracia a día de hoy no 
está y lo prudente yo creo o nosotros creemos, en todo caso, desde Canviem, 
que sería seguir hablando del tema a fin de buscar una mejora para el 
reglamento exigente, o sea, para el reglamento que ya existe, ¿no? 

Por eso desde Canviem Esplugues hemos pedido a Ciudadanos que la retirara 
y que podíamos seguir trabajándola para realmente, si se tiene interés de que 
esto siga adelante, la mejor manera sería hablarla y llegar a acuerdos. Como 
Ciudadanos siguió insistiendo en presentarla, como la ha presentado ahora 
mismo, Canviem Esplugues votaremos en contra.” 

La senyora Colldiu: 

“Des de la CUP, fins que totes les funcionàries i treballadores puguin gaudir dels 
mateixos privilegis, votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Grup Municipal del Partit Demòcrata, volem mostrar tot el nostre 
suport, com no, i respecte a les associacions que respecten els drets dels cossos 
policials, tant Mossos, Bombers, com locals, així ho vàrem demostrar el 2015 
des del Grup de Junts pel Sí i així ho demostrem ara des de Junts per Catalunya. 
El Parlament en el seu moment va ser capaç d’acordar després d’esmenar-se 
una voluntat de tots els grups municipals per acollir i adaptar normativament els 
valors i els mandats de la convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat aprovades per les Nacions Unides, és a dir, vàrem ser capaços, per 
tant, hi estem totalment a favor. L’actual marc normatiu de mossos i de bombers 
sembla que contempla en bona mesura aquesta qüestió, tot i que encara hi ha 
part del col·lectiu que voldria que fos més complerta i no així en els cossos 
policials de la majoria dels municipis de Catalunya. I aquesta és la feina que 
tenim i el compromís que tenim. Es pretén evitar discriminació per raó de 
discapacitats sobrevingudes amb tasques i cossos d’alt risc i de perillositat. 

Tots estem d’acord amb el què, aquí tots estem d’acord amb el què, però no 
estem d’acord amb el com, nosaltres tampoc estem d’acord amb el com, amb la 
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manera de fer-ho, amb presentar mitjançant una moció un pretès reglament. El 
punt 4 dels acords i de les propostes tampoc és la realitat vigent al municipi 
d’Esplugues, que fa tots els possibles perquè qualsevol treballador no dels 
cossos policials, però sí d’aquesta corporació que es trobi en aquesta situació se 
li pugui donar una segona opció. Per tant, tenim certes diferències amb el com, 
no amb el què. I és per això que ho veiem tan senzill com des de junta de 
portaveus proposar una comissió d’experts on tothom hi estigui representat, que 
semblava que era el camí que volíem emprendre, d’acord evidentment amb les 
disponibilitats de catàleg de la corporació, d’acord amb els criteris dels tècnics 
experts acompanyats evidentment per tots els experts de totes les associacions 
que hi ha al darrere d’aquests cossos i delimitant conceptes i procediments. I 
aquí és on ens hem de discutir per arribar a un acord tècnic que segurament tots 
hi arribarem. I per atendre, en definitiva, la recomanació de Nacions Unides pel 
que fa a discapacitats sobrevingudes que ningú dels que estem aquí les desitja 
i que tots estem a favor de buscar una solució al respecte. 

Restem a la disposició de tots els grups municipals perquè passat estiu ens 
posem a treballar, amb les associacions també dels cossos policials i amb els 
sindicats corresponents. El Partit Demòcrata votarà que no a aquesta moció.” 

La senyora Millà diu: 

“Iniciativa per Catalunya votem en contra.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, nosaltres volíem demanar formalment al portaveu de Ciutadans que retirés 
la moció, ja ho hem fet abans de forma informal, precisament per evitar que, com 
bé deia el Santi, si coincidim amb el com però no acabem de coincidir amb el 
què, no rebutgi el ple municipal, doncs, un inici d’acord que entre tots n’hi ha. Jo 
crec que poder seria més intel·ligent si el que finalment tots volem, que jo estic 
convençut que sí, és implementar allò que diu la moció independentment de com, 
que amb aquest acte de generositat que us demano, doncs es retiri la moció, 
malgrat que nosaltres votarem que sí, però insisteixo, tant de bo no hàgim 
d’arribar a votar i tant de bo el portaveu que proposa aquest text finalment la 
retiri.” 

La senyora Villena diu: 

“Bé, nosaltres en primer lloc deixar clar que el funcionariat gaudeix d’uns 
privilegis dels quals no gaudeixen la resta de treballadors. Aquesta facilitat per 
canviar de tipus de feina amb el mateix sou n’és un d’ells. A més, com a 
conseqüència d’això, es pot donar el cas que realitzant la mateixa tasca un 
treballador readaptat cobri molt més que l’altre company de feina; això ja està 
passant en altres llocs. També comporta que s’ocupi una plaça que podria estar 
destinada a un altre treballadors i al mateix temps que calgui substituir el lloc de 
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la persona discapacitada amb una plaça més de la seva categoria, amb una 
ampliació de personal. 

D’altra banda també és difícil l’avaluació de la capacitat laboral per exercir 
funcions útils dintre d’una discapacitat tingui el grau que tingui, com posava la 
moció abans de ser esmenada. O sigui que estem d’acord que és el com..., és 
difícil de realitzar, de pensar i fa falta un consens. 

D’altra banda, sembla que no..., o sigui, segons la moció hi hauria la comissió 
que estudiaria, nosaltres sí que desitgem que hi hagi aquesta comissió per 
estudiar tot el problema perquè a més hi ha un greuge comparatiu entre la Policia 
Local i altres cossos de seguretat i s’haurà de solucionar, però ha d’haver-hi un 
consens, un consens previ. Per això, de moment, ens hi abstindrem.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres en aquesta moció que portem dos mesos treballant i evidentment 
partim de la idea que la seva última finalitat, el fet d’elaborar el reglament o 
d’actualitzar el reglament existent pel que fa a l’Ajuntament d’Esplugues, doncs, 
evidentment és una tasca que s’ha d’afrontar i s’ha de fer. Alhora també partim 
de la idea que quan és necessari s’estan adaptant els llocs de treball per facilitar 
que els treballadors i treballadores en aquest cas de la Policia Local, però també 
de la resta de treballadors i treballadores es puguin adaptar als seus llocs de 
treball en funció de les característiques, sigui a vegades per malaltia, per sort no 
tenim grans discapacitats, però en algun cas també s’ha fet, perquè puguin 
desenvolupar la feina, si és al mateix lloc de treball, adaptant-lo i si no és al 
mateix lloc de treball, doncs canviant algunes com a mínim de les seves funcions. 

Per tant, és una tasca que l’Ajuntament d’Esplugues ja ve fent, que també, com 
bé deia el regidor de Ciutadans, ja tenim un reglament que ara s’ha d’actualitzar 
i això és una evidència. Però bé, ja li vam dir nosaltres i pensem que des del seu 
inici la gestió d’aquesta moció per part seva ha estat com a mínim desafortunada. 
Crec sincerament que li ha faltat la sensibilitat necessària amb totes les parts per 
tractar un tema tan complex com el que es planteja a la moció i que té 
repercussions en el conjunt de la plantilla municipal i, per descomptat, dins de la 
Policia Local. 

Com deia, no qüestionem en cap cas que el reglament s’hagi de desenvolupar, 
però no són les formes, ni la manera, ni el moment. I crec, deixi’m que li digui 
així, que en la seva actuació i gestió s’ha evidenciat una intencionalitat partidista 
i fins i tot electoralista per part del seu grup i no tant una voluntat d’abordar el 
fons de la qüestió que necessita la participació de tots els agents implicats. Tant 
és així que a l’hora de plantejar la moció ni tan sols es va posaren contacte amb 
sindicats que tenen representació majoritària en aquest consistori, sent 
conscient, entenc, de la repercussió de la proposta o del que significa la seva 
proposta. I és que al nostre parer el ple municipal no pot substituir les meses de 
negociació entre sindicats i ajuntament, que han de comptar amb la seva 
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autonomia i no es pot pretendre la regulació d’un aspecte laboral com aquest, 
que ha de comptar ambla participació de totes les parts que ho puguem fer des 
del Ple marcant quines directrius són les que s’han de prendre. 

Ja li vàrem dir també que no podíem donar recolzament a una moció en la qual 
s’afirmava, i cito textualment «que hem treballat la moció amb el sindicat 
majoritari de la Policia Local, CSIF, amb un terç de la plantilla afiliada 
aproximadament, els quals ens mostren el seu suport a la moció i els seus 
objectius». Per descomptat, amb absolut respecte als afiliats i afiliades de CSIF, 
que per cert nosaltres no sabem quants són, perquè es tracta d’una dada 
personal, em sembla que vostè sí. Insistim que aquesta qüestió s’ha de tractar 
amb aquest sindicat, per descomptat, però amb el conjunt de sindicats amb 
representació a l’ajuntament. Sí, però vostè a la moció deia que «he pactat»..., 
perdó, cito textualment: «He treballat amb aquest sindicat.» Per això parlem de 
les formes, de la sensibilitat i de com s’hauria d’haver afrontat aquesta moció. 
Entenem que és un mal punt de partida un text consensuat o parlat només amb 
una part i, a més, insisteixo, quan aquest sindicat ni a la junta, ni al comitè té 
representació. Li vàrem demanar treure aquesta part de la moció, vostè va 
accedir a treure aquesta part de la moció, però el fet és que, ho digués el text 
final o no, això s’havia produït. 

Tampoc ens semblava gens oportú incorporar a la moció un text de referència al 
reglament de la segona ocupació de la Policia Local, en concret el proposat per 
l’Associació per la Integració Laboral de Policies Locals amb Discapacitat. 
Perquè sense entrar a qüestionar-lo, que segurament és molt vàlid i molt bo, de 
fet, ha rebut el recolzament de la majoria de sindicats a nivell nacional, insistim 
que el debat i negociació de la qüestió s’ha de produir a la taula constituïda a tal 
efecte i no és lògic o no ens sembla normal, i de fet la pràctica que ve sent 
habitual en aquest plenari és aquesta, que el ple indiqui ja de partida per on han 
de començar els treballs d’aquesta comissió, són els propis sindicats que si han 
signat aquests documents són els que el poden aportar, però en tot cas entenem 
que entenem que forma part de la seva autonomia i no perquè el ple els ho digui. 

També el text de la moció inclou a l’exposició de motius la transcripció de la 
Resolució 262/XI del Parlament de Catalunya, però de forma errònia. De fet, poc 
té a veure amb el text que finalment es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya el 20 de juliol de 2016. Creiem que és també un error significatiu 
perquè pretén marcar una posició del Parlament que no va ser aquesta. 

I per altra banda també la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat 
ha recomanat que aquesta qüestió de la segona activitat sigui abordada de forma 
global i que es faci una proposta per al conjunt de cossos de Catalunya per tal 
que finalment evidentment arribi aquesta a cada ajuntament per ser..., o a cada 
administració, per ser concretada. 

Però malgrat tot això, que per nosaltres no és poc, en quedar sobre la taula el 
mes passat, el nostre grup vam començar a treballar amb vostès algunes 
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esmenes que podien afavorir el nostre posicionament i semblava que podíem 
estar a prop del consens. Sembla que tot i que ahir li vàrem comunicar que 
retiràvem les nostres esmenes, vostè les ha fet seves en el nou text. Entenem 
que podia haver estat més clar al respecte amb la resta de grups municipals, 
però el problema és que ni tan sols això ho ha fet així. Nosaltres li havíem 
proposat eliminar els punts 3 i 4 dels acords i posteriorment havíem parlat de fer 
un nou redactat que no es va arribar a materialitzar. Doncs vostè en el text que 
ens aporta al ple ha mantingut el text original dels punts 3 i 4 sense variar-los 
respecte a l’original. Per tant, fins i tot ni aquest consens teòric que teníem s’ha 
produït, perquè vostè ha portat un text que no era el que en tot cas havíem parlat 
o estàvem en línia de treballar. 

En definitiva malauradament a seva gestió, com deia al principi, ha fet que 
prenent com a antecedents tot allò que he explicat i constatant de nou aquesta 
setmana que la seva estratègia ha passat per intentar condicionar la posició dels 
sindicats que, en qualsevol cas, han manifestat que es tracta d’un assumpte que 
malgrat s’ha d’afrontar –i ho diuen tots–, no és prioritari en aquest moment, ens 
obliga a posicionar-nos en contra. 

Per acabar, voldria i li dic amb tot el «carinyo», per dir-ho d’alguna forma, voldria 
que entengués que en política i especialment en determinades qüestions no és 
només important el fons, sinó també les formes. 

El nostre vot és en contra.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, por aclarar varios temas de varios portavoces, comienzo con lo que 
comentaban el señor Carrasco, el señor Siquier, el señor Sánchez también, creo, 
el problema no es una cuestión de..., ya dejamos la cuestión sobre la mesa 
durante un mes, hemos hecho varias reuniones, otro mes, no es una cuestión de 
más tiempo ni de más reuniones, ojalá fuera ese el motivo, es que la cuestión es 
la voluntad política, si no hay voluntad de aprobarlo, no hay salida, y nos 
quedamos esta excusa de las formas, que ahora entraremos al detalle, pues no 
es una cuestión de que..., las formas (no s’escolta la gravació), se arreglarán, se 
hicieron las correcciones que se nos pidieron y aun así tampoco acaba de 
encajar. El motivo no es el tiempo, no se nos pide más tiempo, si este fuera el 
problema, nuestra intención sería aprobar el reglamento porque lo vemos justo, 
antes de traerlo a pleno sabiendo que se va a votar en contra. 

Pero también le digo, el reglamento o la ley que sale del Parlament, que podemos 
hablar también..., decía el portavoz socialista que el texto no es exactamente 
igual, pues sí que hay una moción, hay una PDR, hay una propuesta de 
resolución, es verdad que se ha votado en el Parlamento varias veces, se 
retiraban, se reponían puntos, pero sí que corresponde y está publicado en el 
BOPC, y luego se lo aclaro si quiere. Y saliendo..., al margen de eso al final, lo 
que sale del Parlament es que tenemos la obligación como ayuntamiento de 
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coger ese reglamento y adaptarlo a la nueva ley para integrar cualquier 
discapacidad que se pueda dar por el camino. 

Eso hace dos años que existe, o sea, no es que nos tengamos que poner ahora, 
ahora lo plantea Ciudadanos, hace dos meses que se empieza a trabajar y se 
está hablando, pero esto ya lo podríamos haber hecho, el ayuntamiento ya 
podría haber adaptado el reglamento por iniciativa propia, es decir que lo 
ponemos para que se trabaje, lo hablamos con todos, hacemos las reuniones y 
las aclaraciones pertinentes, pero si no se hace es una cuestión clara de voluntad 
política, no de tiempo, si ese fuera el problema, la dejaríamos sobre la mesa, le 
repito, como hicimos el mes anterior sin ningún problema con el objeto de que 
finalmente se aprobara. 

Bien, luego decía..., hacía referencia el señor Edu Sanz del tema de los 
acuerdos. El punto 3 y el 4, tal como quedó el lunes –y el resto de portavoces 
fueron testigos–, estaba cambiando un verbo, estaba consensuado, usted ahora 
dice que no, ustedes cambiaron el voto y su trabajo, que se ha reunido conmigo 
durante estos dos meses en varias ocasiones, estaba avanzado, estaba 
prácticamente terminado. Y ayer o el día después su grupo municipal, en su 
derecho, pues cambian el planteamiento y no aceptan estas propuestas que 
ustedes mismos nos hacían y que con esa voluntad de aprobarlo precisamente 
nosotros aceptamos porque además también otros portavoces municipales iban 
en la misma línea, y por eso se presenta la moción como se presenta finalmente. 

Yo aclararle también que el tema de los sindicatos, la reunión, no se produce 
hasta ayer también, de los sindicatos de Esplugues, hablamos, todos los 
representantes, por ejemplo, Comisiones Obreras, el representante a nivel 
autonómico de la Generalitat firma el acuerdo y el reglamento que se propone 
en esta moción y usted lo sabe, y lo firma el representante, o sea, el responsable 
del tema municipal y acepta y firma y da consentimiento al reglamento que 
proponemos y a que se regule esta segunda actividad de la Policía Local. Por lo 
tanto, si ayer el representante local de Esplugues no quiso firmar porque dijo 
que, según nos consta, pues algo así como que lo presentaba Ciudadanos, pues 
mire, es un motivo, pero es un motivo que no sé si le gustará mucho a sus 
representados, la verdad. Porque lo importante para nosotros sí que es el fondo, 
también las formas, en política, pero si me apura el fondo lo injusto al final es 
que no vamos a tener una comisión para hacer un reglamento cuando se podía 
haber aprobado hoy o en el pleno anterior. 

Y yo le recuerdo que el punto 1, a pesar de que lo que votaron ayer, que no 
votaron..., no dijeron que estaban en desacuerdo, sino que lo van a aprobar pero 
en un paso más adelante, que ahora querían hablar de jubilaciones, que tampoco 
se entiende muy bien por qué no se pueden tratar dos temas a la vez, no sé 
qué..., está muy bien trabajar por la jubilación de la plantilla y también está bien 
esto que no le afecte a un agente de treinta o treinta y cinco años que mañana, 
Dios no quiera, pueda tener un accidente o una discapacidad temporal y por ese 
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motivo, por esperar a la jubilación no pueda trabajar de..., pero es un tema 
aparte. Lo que también (no s’escolta la gravació) un sindicato en un momento 
puntual, en contra de lo que firma su secretario general a nivel autonómico, pues 
bueno, es una cosa que ha sido así, extraña, si quiere, pero bueno, así ha sido. 

Le recuerdo, lo que dice la primera moción, el punto 1, es, lo voy a repetir..., un 
segundo. Dice que «el gobierno municipal elabore conjuntamente con los 
representantes sindicales de nuestra ciudad» con todos, con todos, es que ya el 
propio encargo, la moción es lo que pide, pide que se cree esta comisión y que 
el ayuntamiento junto a todos nuestros sindicatos elaboren este reglamento. Y 
se da como referencia un reglamento que han trabajado en esta asociación que 
decía el señor Carrasco un sindicato, no es un sindicato. Ailpold es una 
asociación de policías con discapacidad, no es un sindicato, ellos han trabajado 
para que los sindicatos les den respaldo y lo han conseguido, mayoritariamente, 
muy mayoritariamente. Lo que pide la moción precisamente en el punto 1 es que 
se cree esa comisión y que todos los sindicatos, absolutamente todos, de nuestra 
ciudad se pongan a trabajar en él y que tomen como referencia este reglamento. 
Por ahí va el acuerdo, señor Sanz, no le puedo decir nada más, que atendemos, 
que escuchamos, los agentes de la Policía Local, los ciudadanos y nosotros 
también como grupo municipal tomamos nota de este cambio de criterio y ya 
daremos cuenta de ello. Así de claro.” 

La senyora Díaz diu: 

“Amb això s’acaba el torn, però veig que em demanen dos portaveus la paraula 
i, per tant, he de preguntar a la resta de regidors no adscrits o de portaveus dels 
grups municipals si volen intervenir... Algú? Sí, senyor... Doncs el senyor Siquier, 
primer, el senyor Sanz i, com sempre, la moció l’ha de tancar el portaveu del 
grup proposant.” 

El senyor Siquier diu: 

“Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, un petit apunt. Nosaltres, encara que fos 
verbalment, ja vàrem mostrar la nostra disconformitat amb el punt 4 de l’acord. 
Ha sortit exactament igual, pensàvem abans d’ahir quan ens vam trobar que 
aquest punt quedaria eliminat, és per això que no podem actuar sobre una moció 
que creiem que no és el mecanisme, no sé si us ha quedat clar, no és el 
mecanisme, però tot i així, el punt 4 és contrari al que nosaltres estem fent en 
aquests moments en aquest ajuntament. 

I una altra qüestió, és evident que és un tema de voluntat política, és un tema de 
voluntat política majoritària, això és l’important, això és el que es va veure al 
Parlament en el seu moment i al Congrés quan es va prendre aquest compromís 
de Nacions Unides, és un tema de voluntat política, no d’oportunisme polític, que 
és el que sembla, és el que ens sembla, oportunisme polític.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Bé, no és que vulgui redundar perquè jo crec que he estat explícit a l’hora de 
motivar la nostra posició. Però vostè mateix feia referència que el punt 1 diu que 
s’ha de negociar amb tots. Jo insisteixo i li recordo, primer, que els sindicats a 
les taules de negociació com a prioritats no han marcat aquesta, n’han marcat 
altres, aquesta n’és una, som conscients que s’ha de fer, però actualment volen 
treballar altres qüestions, no perquè ho hàgim dit nosaltres, sinó perquè volen 
prioritzar altres qüestions. 

Però jo hi insisteixo, vostè al punt 1 ens diu que ho fem entre tots, però li recordo 
que lliurement, per descomptat, vostè s’havia posat en contacte amb un dels 
sindicats i havia estat treballant la moció i ara ens diu «ara anem a negociar-la 
tots», però vostè havia treballat la moció ja amb un dels sindicats. Això entenc 
que és així perquè ho deia el seu text inicial de la moció. 

I després jo no acabo d’entendre amb quina intencionalitat o com va anar la 
qüestió, però vostè a mi dilluns m’anuncia que dimarts els sindicats signaran un 
document, un document que ni jo tenia coneixement, ni ningú tenia coneixement, 
però vostè m’ho va dir, si o no? No, em va dir que es reunirien i que signarien un 
manifest i que pensava que signarien tots els sindicats. Vostè va plantejar als 
sindicats, vostè..., perdó, o qui fos, o un sindicat, no dic vostè directament, va 
plantejar un document i que hi han sindicats que formalment dimarts, doncs això, 
no es va produir, però en canvi vostè m’ho anunciava dilluns que això passaria. 
I bé, doncs el fet és que hi ha fet referència vostè mateix, el fet és que no ho van 
signar, però vostè dilluns ja m’ho deia. En tot cas, tenia més informació vostè 
que nosaltres. 

I en tot cas em vull reiterar, no és veritat que haguéssim arribat a un acord al 
punt 3 i 4. Si vostè vol, m’envia l’escrit que li vaig enviar jo en el qual consten el 
punt 3 i 4 amb un nou redactat, no el tindrà. Jo li vaig enviar el punt 3 i 4 «tatxats» 
i vam quedar que renovaríem el text. Per tant, no em digui que aquests punts els 
havíem acordat, perquè no té cap document meu, ni d’aquest grup municipal en 
el qual el punt 3 i 4 constaven amb un altre redactat. 

I estic d’acord que el document o el suport dels sindicats a nivell nacional, el 
document presentat pel Ailpold havia tingut aquest recolzament, si jo no li he dit 
en cap moment que no sigui un bon document i una bona referència, jo li he dit 
que el que no pertoca o creiem que no pertoca és que el ple digui que aquest és 
el punt de partida o aquesta és la referència. L’únic que dic..., i a més segurament 
és magnífic, l’únic que dic és que entenem que ha de ser la taula, que la taula ha 
de tenir la seva autonomia, és una taula de negociació que ha de tenir la seva 
autonomia, que per tant l’han de plantejar allà, que és el moment i si aquest ha 
de ser el base, doncs que ho proposin en aquell moment, però no ens sembla 
que sigui el ple el que hagi de dir ja de primeres quina és la referència. 

I en qualsevol cas li diria, la comissió, quan es treballi amb els sindicats i amb els 
sindicats s’acordi que és el moment d’afrontar-la, tranquil que sí que es produirà, 
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aquesta comissió, però es farà de forma consensuada amb el conjunt de 
sindicats i quan sigui el moment de plantejar-la.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bueno, por aclarar, señor Sanz, yo creo que es importante explicar bien las 
cosas porque, si no, dan lugar a confusión. Nosotros hablamos el lunes 
exactamente, es verdad que su escrito no está, usted (no s’escolta la gravació) 
enviado por escrito sus enmiendas y el punto 3 y 4 se lo devolvemos, usted los 
quería eliminar, le proponemos cambiar la introducción del verbo porque al final 
lo que dicen es estudiar la posibilidad de y fíjese lo que compromete, en nada, 
¿no? El punto 3 dice «el Ayuntamiento de Esplugues valorará la elaboración de», 
valorará, y el punto 4 dice «estudiar la posibilidad de extender», «estudiar la 
posibilidad» y «valorará», o sea no compromete en nada. Usted puede decir que 
vota en contra por estos dos puntos o por cualquier otro motivo, pero esto es lo 
que después de las conversaciones del lunes con el resto de portavoces usted 
parecía que aceptaba allí claramente, o eso me parece a mí y ya cada uno que 
saque sus conclusiones. 

Yo sí anuncié que había una reunión de los sindicatos de Esplugues, porque 
estaba al tanto con este..., trabajando esta moción, como comprenderá, y la 
realidad es que iban votar, se iba a poner sobre la mesa este asunto y de hecho 
tres sindicatos de cinco en Esplugues lo votan a favor y otros dicen estar a favor 
pero que no es el momento y que se posponga, que se trabajará en un futuro, 
como usted bien ha explicado, nada más, eso no es... 

Y lo que hablamos, y una cuestión, lo que hablamos era que si este punto era 
importante el martes, que si sucedía, porque usted no quería que el reglamento 
fuera una referencia y yo le insistía que lo fuera porque valía la pena, porque lo 
había trabajado y venía con el apoyo de la mayoría de los sindicatos. Si sucedía 
ese apoyo mayoritario de los sindicatos, nos daba pie a que modificáramos el 
punto 1 para incluir el reglamento con el apoyo mayoritario de los sindicatos. Ese 
era el motivo de la conservación del lunes y ningún otro. Entonces hay que 
explicar las cosas bien porque, si no, llevan a confusión. 

Gracias.” 

 

Sotmès a votació la moció, voten a favor els regidors Sra. Mercè Haro Capell, 
Sr. Marcos Sánchez Siles, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno i Sr. Albert Comellas 
Novillo, és a dir quatre vots. Voten en contra 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. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. 
Santi Siquier i Fadó, Sra. Anna Coll Zabala i Sr. Julián Carrasco González, és a 
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dir catorze vots. S’hi abstenen els regidors Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. 
Hermínia Villena i Collado i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir tres vot. 

La moció es rebutja per majoria absoluta. 

 

 

19/18.- Moció de la regidora i el regidor no adscrits de l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat, contra l'ostracisme i la discriminació dels 
càrrecs electes no adscrits als grups municipals. 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs passem al següent punt, que és la moció 19/18 de la regidora i 
el regidor no adscrits de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, contra 
l'ostracisme i la discriminació dels càrrecs electes no adscrits als grups 
municipals. Per defensar-la, té la paraula el senyor Comellas? Molt bé.” 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Sí, queríamos hacer una reflexión primero, es que las 
personas pasamos pero las instituciones permanecen. La concejala Laura Benito 
y yo opinamos que nuestro deber es dejar el funcionamiento interno de esta 
institución mejor de cómo lo encontramos. Así esta moción coincide con el 
objetivo de desarrollo sostenible 2030, número 16 de la ONU, Paz, justicia e 
instituciones sólidas. Creemos que los derechos fundamentales de participación 
y comunicación de los cargos electos no pueden estar sujetos a la negociación 
política en función de la discrecionalidad o los equilibrios de poder del partido 
gobernante. Como precisamente vamos hacia una situación de presentación 
política más fragmentada, opinamos que la adecuación del ROM, del 
Reglamento Orgánico Municipal, debería realizarse ahora aprovechando la 
experiencia acumulada en este mandato. Se pretende incluir además aspectos 
para la protección de los alertadores, que gracias a la iniciativa legislativa de la 
plataforma Xnet en el Parlament de Catalunya sea de aplicación voluntaria en 
los ayuntamientos, esto es un hecho reciente. 

Con este ánimo constructivo, retiramos de momento la moción a la espera de 
mejorarla con los grupos políticos, que sin embargo hasta hoy no han mostrado 
interés en actualizar el ROM. 

Gracias.” 

 

PRECS I PREGUNTES 
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La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs, passem al següent apartat, que és l’apartat de precs i preguntes, i 
començaríem pels regidors no adscrits i continuaríem amb la resta de grups 
municipals, en ordre de menor a major representació. Senyor Comellas, té la 
paraula.” 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Com a primer prec, diríem que proposem debatre les 
mocions de tots els regidors de la mateixa manera que es fa amb les propostes 
ciutadanes, és a dir, convidant els proposants a la junta de portaveus per 
defensar-la, cosa que no ha passat, per exemple, amb aquesta moció que 
acabem de retirar. 

El segon prec seria que els regidors Laura Benito i jo mateix estem pendents de 
rebre la documentació de seguiment del Pacte per a la reactivació econòmica i 
ocupació de qualitat, que pensem que va ser lliurada al darrer Consell econòmic 
i social de començaments de juliol a l’espai Baronda, on no se’ns va convidar. 
Recordar i remarcar que ens agradaria ser-hi. 

També remarcar que estem pendents de les comissions de clàusules socials a 
la contractació i la de bon govern i transparència.  

També vaig demanar fa uns plens un millor seguiment dels elements no ancorats 
a terra de les terrasses dels bars. Voldria tornar a demanar el recompte de 
fiances pels ancoratges dels para-sols de terrasses dels propietaris que sí l’han 
pagada.  

I també saber quantes infraccions s’han detectat a l’espai públic per part dels 
agents cívics i la Policia local en el seu rol de policia administrativa.  

També voldria conèixer el capteniment de l’alcaldessa sobre la petició del 
president de PIMEC, que és veí d’Esplugues, al Govern del Reino de España, 
per revertir el decret del PP d’incentivació descarada de sortides virtuals 
d’empreses de Catalunya, arran del trasllat de la seu de la firma Eurofins del 
polígon del Gall a la Comunitat Autònoma de Madrid. 

També voldria suggerir, a efectes de participació, estudiar l’establiment d’una 
incentivació remunerada per als participants presencials als pressupostos 
participatius, que proposo que siguin escollits també per sorteig enquadrats als 
grups motors. Això és quelcom que es treballarà al pressupost del 2019, però és 
un suggeriment que ja li vaig fer verbalment al portaveu socialista.  

I finalment, voldria, si us plau, tenir la xifra del percentatge d’espluguins admesos 
a les proves celebrades a l’espai Baronda per als llocs de treball al centre 
comercial a Finestrelles que obrirà a finals d’any. Em consta que hi van participar 
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unes 800 persones, i ja comencem a veure a les xarxes socials el retorn de la 
gent que ha estat finalment acceptada. Bé, voldria tenir xifres oficials. Moltes 
gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, d’algunes de les preguntes que ens fa no tinc les dades, i les hi farem arribar. 

La resposta que fem al prec que ens feia inicialment, i valorarem, sobre la 
documentació del CES, doncs, de fet jo ho havia demanat. Si no els ha arribat, 
la reclamarem.  

I sobre el tema dels ancoratges, etcètera, que havia preguntat al ple anterior, la 
veritat és que com que tampoc ens va fixar la data, etcètera, la feina no és tan 
senzilla, controlar qui havia dipositat fiança o no. Ara ho estem fent a través dels 
Serveis Econòmics, que probablement serà més fàcil, li farem arribar. Però la 
tardança ve donada perquè no és una tasca senzilla, especialment remuntant-
se enrere, no? 

Sobre el decret del PP, li farem arribar la nostra resposta al respecte, així com 
de la resta de propostes, la remuneració de participants al procés participatiu del 
pressupost participatiu, i els admesos en els processos de selecció del centre 
comercial.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Senyora Benito? Doncs, el senyor...” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, un prec. El carril bici es un éxito, todos estamos de acuerdo en que funciona 
bien, que hay más ciclistas por Esplugues, una cosa conlleva la otra, pero ahora 
ha aparecido otro fenómeno que tendremos que regular, que son los 
monopatines eléctricos, que van más locos todavía que los ciclistas. Por lo tanto, 
yo creo que aquí tendríamos que hacer un trabajo de regularlo, y regularlo 
pronto, ¿eh?, porque ya nos están invadiendo. En todo caso, para que cada uno 
sepa a qué atenerse, antes de que pase alguna cuestión grave.” 

La senyora Díaz diu: 

“Gràcies, senyor Carrasco. En prenem nota. Senyora Coll.” 

La senyora Coll diu: 

“Dues coses. Primer, que no és veritat que cap partit hagi demanat la modificació 
del ROM. Precisament això ho vam parlar a la junta de portaveus, nosaltres, des 
de fora de l’ajuntament i des de dins ho hem demanat moltes vegades, que 
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s’obrís el meló del ROM, el que passa és que no evidentment per a aquest tema, 
sinó per a altres temes que afecten la ciutadania. 

I després, simplement anunciar que Sant Just, Sant Boi i Molins són municipis 
del Baix Llobregat que han aprovat la moció de suport als drets i en defensa dels 
drets de l’Adrià Carrasco, la moció íntegra, la del principi, sense cap modificació, 
amb els vots favorables del PSC. Ho dic perquè... Fem-nos-ho mirar, perquè que 
aquí no ho fem és vergonyós.” 

La senyora Díaz diu: 

“Senyor Siquier.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, un prec i un... Dos precs, si us plau. El primer és un manifest. Va una mica 
en la línia del company regidor. Julián, felicitar-nos per aquesta aposta política 
que en el seu moment vàrem fer a nivell de cercar aquest canvi de paradigma 
del que representa la mobilitat i la sostenibilitat d’Esplugues de cara al futur. Són 
decisions importants, valentes i que a vegades tenen costos polítics seriosos. 
Hem apostat per aquest camí jo crec que ens ho hem d’anar recordant, perquè 
d’aquí a quatre dies veurem un altre tros de carril nou amb noves problemàtiques, 
que trobarem uns mesos a superar, però que l’aposta valenta, decidida i de futur 
és prendre la decisió en el seu moment, i això és important i s’ha fet. Volia posar-
ho en valor. 

I en segon terme, demanar si és possible, que ja ho vaig demanar en el seu 
moment, crec que era al Consell econòmic i social, o a la Comissió de seguiment 
del pacte darrer que es va fer, de reactivació econòmica i ocupació de qualitat, 
que sí que es va aportar documentació als tècnics, jo recordo que vam aportar 
documentació, però que vàrem acordar que afegiríem la mancança que hi havia 
en la definició de certs indicadors i la valoració d’aquests indicadors, els resultats, 
per poder tenir clar, abans d’acabar la legislatura, el grau de compliment de totes 
les actuacions i dels eixos prioritaris d’aquest pacte per la reactivació. Perquè 
serà molt important no fer-ho a corre-cuita, a última hora. Vàrem agafar aquest 
compromís, que jo recordo que vam dir que disposaríem de la definició i 
concreció de tots aquests indicadors per poder valorar el grau d’assoliment dels 
diferents compromisos presos, i ens pot anar molt i molt bé de cara a dissenyar 
el futur pacte quan arribi el moment.  

Per tant, quan sigui possible, torno a recordar, sense cap mena de pressió, que 
ens és molt necessari disposar d’aquestes dades perquè hi ha dades molt 
importants al darrere d’aquest futur de la promoció econòmica de la ciutat. 
Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Bé, en tot cas ho estàvem treballant i acabarem de concretar els indicadors que 
demana.” 

La senyora Díaz diu: 

“Senyora Millà, entenc que per part d’Iniciativa.” 

La senyora Millà diu: 

“Ens agradaria saber si teniu noticies noves, o noticies, d’aquest grup de 
persones que estan a la residència Blume. Què se’n sap, fins on...? Bé, això, 
noticies.” 

La senyora Forgas diu: 

“Doncs, de moment, per part de la Creu Roja ens han demanat si podíem prestar 
o fer servir algunes de les pistes esportives que tenim per part de l’ajuntament, i 
de moment un centre educatiu s’ha prestat per deixar-los-ho, i el que sí que 
estem fent és, a través de la nostra web, del voluntariat, recollir dades de les 
persones que volen ser voluntàries.” 

El senyor Siquier diu: 

“Jo, si em permets complementar una mica la informació, encara que no em 
pertoqui, però crec que és bo per a tots recordar que en el seu moment, quan 
entren en aquest edifici, que és propietat de la Generalitat de Catalunya, per part 
d’Immigració, entren per unes dates concretes, és a dir, tenen una data de 
sortida, que és abans d’acabar l’agost, això sí.  

Contrastar el que diu la regidora, a mi també m’han arribat persones demanant 
quin referent tinc per poder fer la meva aportació voluntària. Els ha adreçat a 
l’adreça que la mateixa corporació està promovent a tal efecte, i verificar-vos que 
les nostres disponibilitats d’equipaments esportius a la mateixa zona és un tema 
que també va ser recurrent l’altre dia, no són possibles perquè hi tenim activitat 
permanent i ja la teníem programada. No solament esportiva, eh?, sinó d’altres 
caires i d’altres tipus. 

No ve al cas, no ve al cas perquè no té res a veure amb l’operació d’urgència 
d’aquestes persones que en el seu moment van accedir a la residència Joaquim 
Blume, però darrerament, i al marge de tot això, també hem acollit deu infants de 
la DGAI, per altres qüestions, per altres necessitats que té ella, que estan 
provisionalment de tres a cinc dies, fins que no assoleixin el seu destí definitiu a 
la residència on han d’anar. Però això, per si us han arribat veus, són 
informacions totalment al marge dels refugiats, però que també hi ha deu 
canalles que en el seu moment han entrat, i que si no han sortit ja, evidentment 
aquesta mateixa setmana aniran al seu destí.” 
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La senyora Díaz diu: 

“Molt agraïda al regidor, tot i que evidentment és un apartat de precs i preguntes, 
amb un ROM que no diu això, però bé, com que era una informació important, 
doncs, hem estat una mica flexibles quant a la interpretació. 

Jo afegiré alguna cosa més. Ha estat molt prudent la regidora, i ha estat prudent, 
i semblava que no donava més informació que alguna com molt sectorial, perquè 
sí que se’ns ha demanat per part de la Secretaria que no informem, que no 
donem informació. Crec que és important començar a fer un tractament com es 
mereixen aquestes persones i, per tant, hi ha un programa d’activitats, però és 
cert que ens han demanat una certa discreció, i ella, amb tota la prudència, ha 
explicat el que pensava que podia ser explicat. 

Jo crec que sense dir més del que hem de dir, que hi estem treballant, que hi 
estem col·laborant, que hi ha una feina prèvia que es fa des del Govern de la 
Generalitat, des de la Secretaria de Migracions, aquesta feina s’ha fet i ha arribat 
un moment en el que el programa d’activitats s’ha ampliat, no cal explicar els 
detalls, però ni que sigui conegut que aquest s’ha ampliat i és quan tenen 
necessitat d’algun tipus d’equipament per part de la ciutat que ens van demanar 
persones voluntàries, però crec que s’ha produït tal col·lapse que en aquest 
moment ja ens demanen que ja no hi hagi..., que aquesta crida acabi, la qual 
cosa crec que parla molt bé de la ciutadania d’Esplugues. Que en el moment en 
el que s’han demanat persones voluntàries, per a moltes coses, per a moltes 
activitats, que això s’hagi produït crec que és important per a tothom, i poca cosa 
més ja podem dir, no perquè no vulguem sinó perquè ens aconsellen les i els 
professionals no donar més informació. Senyora Millà, jo sé que es preocupa, 
perquè és un tema que ens preocupa a tots plegats. 

Per part d’Iniciativa entenc que no hi ha res més i, per tant... Veig que també 
declinen fer ús de la paraula. Per part d’Esquerra ho farà el seu portaveu... No, 
també declinen. Doncs, el senyor Roldán, per part del Grup de Ciutadans.” 

El senyor Roldán diu: 

“Sí, farem una pregunta, relativa a la piscina de La Baronda. L’any passat 
comentàvem la possibilitat, que es valorés d’obrir el pàrquing que tenim a La 
Baronda els caps de setmana per als usuaris de la piscina, i encara més aquest 
any, que tenim els accessos tan complicats amb les obres, i no sabem com està 
el tema, si es poder fer alguna cosa o si hi ha algun impediment, i si es pensa fer 
alguna cosa, perquè sembla que passa l’estiu i no... Bé, com a mínim aquest 
estiu no s’aprofitarà, però no sé si hi ha alguna possibilitat, mitjançant 
PROGESER, o directament l’ajuntament. Si s’està valorant des del govern fer 
alguna cosa en aquest sentit. 

També si entre setmana... Dic el cap de setmana perquè sabem que entre 
setmana s’està usant per empreses privades i funcionaris, no sé si tenim també 
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disponibilitat entre setmana d’alguna plaça. També m’agradaria tenir la 
informació. Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, el pàrquing de La Baronda, com vostè deia, un edifici de La Baronda, eh?, 
està ocupat per dependències municipals i per empreses privades. La dotació 
del pàrquing, i en base precisament a allò que vam regular en el seu dia, està 
distribuït entre els usuaris. El cert és que els caps de setmana, evidentment, té 
una afluència menor, però tot i així les empreses en tenen disponibilitat, perquè 
l’horari de funcionament de l’edifici és de dilluns a divendres..., perdó, dissabte i 
diumenge inclosos, i per tant, en podem fer ús. Per tant, és difícil poder destriar, 
perquè tenen la capacitat de fer-lo servir. De fet, no només tenen la capacitat, 
sinó que paguen un cànon per la seva utilització. 

El que sí que vam fer en el seu dia era facilitar l’accés especialment per a 
persones amb discapacitat i, per tant, es van habilitat places d’aparcament per a 
persones amb discapacitat, i recentment el que s’ha fet és adequar l’accés per 
la banda posterior de La Baronda, que fins fa pocs dies estava amb terra, i s’ha 
dotat de formigó per tal..., i una passera adequada perquè l’ús per a persones 
amb discapacitat es pugui garantir. 

A la pregunta en concret, de moment no estem valorant la possibilitat que el 
pàrquing sigui utilitzat per usuaris de la piscina.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt be. Doncs, amb això donem per finalitzat aquesta primera part de l’apartat 
de precs i preguntes. Bon vespre al secretari i a l’interventor. I per tant, passem 
a respondre les preguntes de la ciutadania, començant per aquelles que s’han 
formulat de forma escrita i que van entrar per registre en temps i forma.” 

 

I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les dinou 
hores i trenta minuts del dia abans esmentat; de tot això, es lliura la present acta, 
que signa la Sra. alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe. 

 

L’alcaldessa                                                                El secretari  

 

 

Pilar Díaz Romero                                                      Pedro Carmona Pérez 
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