MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES PER SUSPENDRE
CAUTELARMENT LA TRAMITACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN TANATORI A JACINT
ESTEVA I FONTANET, 112 D’ESPLUGUES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 6 de juny de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues va aprovar inicialment
el Pla Especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la de situada a Jacint Esteva i
Fontanet, 112 promogut per la societat ELYSIUS EUROPA, SL.
En data 21 de gener de 2015, es va sotmetre a la consideració del Ple la proposta de resoldre les
al·legacions formulades durant el període d’informació pública, i aprovar provisionalment el document
i aquest va ser rebutjat per la majoria absoluta del Plenari.
Aquest rebuig va ser impugnat als Tribunals per ELYSIUS EUROPA, SL. Posteriorment i mitjançant
Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’1 d’octubre de 2018, estima el recurs
i declara nul l’acord del Ple, de 21 de gener de 2015.
En data 17 d’octubre de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovat provisionalment el Pla especial de
concreció d’ús i d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm.
112, per a la implantació d’un edifici destinat a tanatori; a partir d’aquesta aprovació, es trametrà
l’expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
La Mancomunitat d’Habitatges i Locals de la Mallola, La Comunitat de Propietaris de la Mallola y la
Associació de Veïns de la Miranda s’han oposat en totes les instàncies al projecte d’un tanatori al Solar
ubicat a Jacint Esteva i Fontanet, 112; trobant-se en tràmit un recurs contenciós administratiu a la Sala
de lo Contenciós del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra l’aprovació definitiva del Pla
Especial que ho habilitava.
Atès que les esmentades entitats es troben a l’espera de Sentència sobre el fons de l’assumpte i que
aquesta podria ser contrària a les pretensions de l’empresa ELYSIUS EUROPA, SL, amb la voluntat
d’aplicar un criteri de màxima prudència i amb l’objectiu d’evitar hipotètics perjudicis futurs a la Ciutat
d’Esplugues
El Grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament d’Esplugues l’adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER: Sol·licitar a l’òrgan competent que acordi la suspensió provisional de la tramitació del projecte
constructiu d’un Tanatori al Sslar ubicat a Jacint Esteva i Fontanet, 112 d’Esplugues, almenys fins que el
tribunal emeti Sentència Judicial ferma en relació a la present causa.
SEGON: Traslladar tant a ELYSIUS EUROPA, SL com a La Mancomunitat d’Habitatges i Locals de la
Mallola, La Comunitat de Propietaris de la Mallola y la Associació de Veïns de la Miranda l’adopció dels
presents acords.

Esplugues de Llobregat, a 06 de juliol de 2021
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