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AJUNTAMENT  PLE  3/18 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE MARÇ DE 2018 

 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al  saló de sessions, a les divuit 
hores del dia vint-i-u de març 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, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Albert Comellas Novillo, 
Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala i Sr. Julián Carrasco 
González.   
 
No assisteix el regidor Sr. Marcos Sánchez Siles. 

Excusa la seva absència a les dinou hores i quinze minuts la regidora Sra. Laura 
Benito Llenas. 

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 bé, molt bona tarda. Donem inici al Ple ordinari d’aquest Ajuntament, avui 
dimecres, 21 de març, a les 18:00 hores, a fi i efecte de tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia, que són els següents. 

 

ACORD NÚMERO U.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 

El primer punt, Informacions d’Alcaldia. En aquest cas, tenim alguns 
reconeixements a esportistes de la nostra ciutat i, per tant, volem fer esment, 
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d’una banda, al ciclisme adaptat, a l’Ignacio Àvila i al Joan Font, que van 
participar al Campeonato d’España de Ciclismo Adaptado, a Galapagar, durant 
el mes de març, a inicis de març. Van ser campions d’Espanya a les proves de 
Persecució, Quilòmetre i Velocitat, per tant, les nostres felicitacions des d’aquí. I 
han aconseguit, al mateix temps, els temps mínims per poder assistir al 
Campionat del Món, que se celebrarà a Brasil, a Rio de Janeiro. 

Pel que fa a Penya Esplugues de futbol sala, la Laura Oliva, la Marta de los 
Riscos i la Roser Maymó, que van participar als Campionats d’Espanya Sub-21 
i Sub-17. La Marta de los Riscos i la Berta Velasco han estat també convocades 
per poder jugar el novè torneig internacional a Moscou.  

Pel que fa al Club de Natació Esplugues, el campionat de natació Campionat de 
Catalunya d’Hivern en la categoria aleví, que es va celebrar durant el mes de 
febrer, el nedador Ian Florencio va ser campió de Catalunya en quatre modalitat, 
els 400 metres lliures, els 200 metres lliures, els 100 metres lliures i els 100 
metres papallona. I pel que fa a la disciplina de figures, dintre de la natació 
sincronitzada, la Sara Guisado ha aconseguit la medalla de plata, com deia, en 
aquesta disciplina de figures, en els campionats del Consell Esportiu del 
Barcelonès. 

Del Club de Gimnàstica Artística Femenina Esplugues – Les Moreres, en la 
disciplina de gimnàstica artística, l’equip de gimnastes de Vil·la Olímpica van 
participar en el Campionat d’Occitània a Séte, a França, obtenint la primera 
posició. Les gimnastes que hi van participar amb aquest equip van ser l’Alba 
Querol, la Mar Guardiet, la Manuela Cuadrada, l’Alison Meroto, l’Alba Bonilla i 
l’Anna Ortega. 

I en la disciplina de trampolí, la Ingrid Caballero també ha estat seleccionada en 
doble minitram i trampolí en sincronisme, amb la selecció espanyola, per poder 
assistir als campionats d’Europa, que es realitzaran a Bakú.  

Per últim, el Club Voleibol Esplugues, l’equip sènior femení del Club Voleibol 
Esplugues ha finalitzat el Campionat de lliga aconseguint mantenir-se a la 
categoria súper lliga II l’any del debut i, per tant, és un magnífic resultat. Felicitem 
tant els clubs com als esportistes per aquestes consecucions, per aquestes 
medalles, i en qualsevol cas, per aquestes també classificacions. 

 

ACORD NÚMERO DOS.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ DE 
NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS. 

Dit això, passem al següent punt, al punt número 2, que és el dictamen que 
proposa la modificació de nomenaments de representants de l’Ajuntament en 
òrgans col·legiats. Ara el que correspon al Ple de l’Ajuntament és, si així ho 
estima oportú, el nomenament de representants de la corporació en diversos ens 
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i òrgans col·legiats, dels quals forma part, i en aquest moment, en virtut dels 
acords assolits entre els diferents grups polítics municipals, proposem d’una 
banda cessar el senyor Julio Roldán Moreno com a representant a la Fundació 
Privada Asproseat Proa Esplugues; cessar el senyor Bernat Cubells Camps, com 
a representant a la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis 
d’Esplugues de Llobregat; nomenar la senyora Elisabet Millà Salinas, com a 
representant a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, en substitució del 
senyor Julio Roldán; i nomenar el senyor Diego Martínez com a representant a 
la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de 
Llobregat, en substitució del senyor Bernat Cubells.  

Els cessaments, que faltava..., de quan entra en vigor tot això que ara estem 
explicant, si, efectivament, com preveiem, prosperen aquests nomenaments, els 
cessaments tindran efectes des del proper 31 de març i els nomenaments des 
del dia 1 d’abril d’enguany.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar, en 
compliment del que disposen els articles 35 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 15 del Reglament orgànic 
municipal,  el nomenament de representants de la Corporació en diversos ens i 
òrgans col·legiats dels que forma part. 
 
Posteriorment han estat adoptats diversos acords plenaris adreçats a la 
modificació dels nomenaments conferits i, en particular: 
 
- Mitjançant acord de ple de data 21 de juny de 2017 es va nomenar el senyor 
Bernat Cubells Camps, com a representant de l’Ajuntament en la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER). 
 
- Mitjançant acord de ple de data 21 d’octubre de 2015 es va nomenar el senyor 
Julio Roldán Moreno, com a representant de l’Ajuntament en la Fundació Privada 
Proa, avui dia anomenada Asproseat Proa Esplugues. 

 
En compliment dels acords presos en el seu dia entre els diferents grups polítics 
municipals. 
 
ES PROPOSA: 
 
1. Cessar el senyor Julio Roldán Moreno com a representant de l’Ajuntament a 

la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, amb efectes des del dia 31 
de març de 2018. 
 



 
 pàg 4
   
 

2. Cessar el senyor Bernat Cubells Camps, com a representant de l’Ajuntament 
en la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues 
de Llobregat (PROGESER), amb efectes des del dia 31 de març de 2018.  
 

3. Nomenar la senyora Elisabet Millà Salinas, com a representant de 
l’Ajuntament en la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, amb efectes 
des del dia  1 d’abril de 2018. 
 

4. Nomenar el senyor Diego Martínez Cebrián, com a representant de 
l’Ajuntament en la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis 
d’Esplugues de Llobregat (PROGESER), amb efectes des del dia  1 d’abril 
de 2018. 
 

5. Notificar la present resolució a les persones interessades, a la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER) i a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, en la part 
que a cadascuna correspon, pel seu coneixement i efectes.  

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

La senyora Benito diu: 

“Abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, a favor. Bona tarda.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP hi votem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

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

La senyora Zafra diu: 

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

La senyora Haro diu: 

“Bona tarda. Des del Partit Popular hi votem a favor també.” 
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El senyor Torras diu: 

“Bona tarda. Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Gent per 
Esplugues voldríem recordar, com sempre fem a cada Ple, que mentre nosaltres 
som aquí, celebrant aquest Ple, l’Estat espanyol té quatre hostatges polítics 
retinguts i privats de llibertat. Concretament són l’Oriol Junqueras, que és el 
president del partit que l’Herminia i jo representem en aquest Ple, el Joaquim 
Forn, el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, que estan tancats injustament a les 
presons d’Estremera i Soto del Real. El Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart fa 156 
dies, i l’Oriol Junqueras i el Joaquim Forn en fa 139. 

Hi votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bona tarda a tothom. Nosaltres voldríem recordar també que mentre estem fent 
aquest Ple, els funcionaris de la justícia treballen per defensar l’estat de dret a 
l’Estat espanyol. Els animem a què continuïn i ens defensen de polítics que estan 
acusats de delictes molt greus.  

Quant al dictamen, bé, agraïments a la Fundació Privada ASPROSEAT, on hem 
treballat gairebé aquests tres anys de forma molt complaent, i també donar la 
benvinguda al senyor Íñigo Martínez, a la senyora Ceinas, que està aquí present, 
els desitgem sort i encert, que sempre venen bé. El meu vot és favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

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

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, 
Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. 
Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, 
Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, 
Sr. Julián Carrasco González i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir dinou vots. 
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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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA SOL·LICITAR AL 
SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES DE BARCELONA LA CESSIÓ 
GRATUÏTA DEL VIAL D’INCORPORACIÓ A LA CARRETERA B-20 O RONDA 
DE DALT, DES DEL CARRER LAUREÀ MIRÓ. 

La senyora Díaz diu: 

“Dins la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, el punt número 3 és el 
dictamen que proposa sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 
la cessió gratuïta del vial d’incorporació a la carretera B-20, o Ronda de Dalt, des 
del carrer Laureà Miró. L’objecte d’aquesta proposta és sol·licitar formalment a 
la Generalitat de Catalunya la cessió de l’àmbit del ramal d’accés a la B-20, 
necessari per tal de poder construir una nova sortida de l’aparcament del centre 
comercial directe a l’entrada 11 a la Ronda de Dalt, amb la qual s’alliberaria una 
part important de trànsit, especialment a l’entorn de la rotonda Jacinto 
Benavente, i pensem que així també es podria millorar la mobilitat. Per poder fer 
tot això, ara és imprescindible que puguem sol·licitar de manera formal la cessió 
d’aquest àmbit. 

Senyor Comellas?” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Assumpte: sol·licitud de la cessió gratuïta del vial d’incorporació a la carretera B-
20 o Ronda de Dalt, des del carrer Laureà Miró al Servei Territorial de Carreteres 
de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya. Concretament, del ramal C-
32/622CA, tram comprès entre el PK 0+000 i el PK 0+154 al Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals del Servei de Manteniment i 
Espai Públic, que parcialment transcrit, estableix el següent: 
 
“INFORME: 
 
La Junta de Govern Local va aprovar CONCEDIR LLICÈNCIA a FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL, a l’empara i les condicions de l’article 39 del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, per a l’execució de les obres d’un centre comercial situat a 
la zona 102 del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, a la parcel·la situada al carrer Sant 
Mateu, núm.9, d’Esplugues de Llobregat, condicionada a tota una sèrie de 
qüestions, permetent la simultaneïtat de les obres d’urbanització i les d’edificació. 
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FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL i la Junta de Compensació de 
l’esmentat sector han redactat, per encàrrec de l’Ajuntament, un estudi de trànsit 
per tal de conèixer millor les afectacions que la mobilitat generada pel Centre 
Comercial tindria en la xarxa viària municipal. Un dels resultats de l’estudi va ser 
que una sortida del pàrquing del centre comercial directa al ramal d’accés 
(entrada 11) a la Ronda de Dalt, alliberaria una part important de trànsit, 
especialment a l’entorn de la rotonda Jacinto Benavente. D’acord a la informació 
rebuda per part de la Generalitat de Catalunya, el ramal objecte de la petició de 
cessió és el Ramal C-32/622CA, tram comprès entre el PK 0+000 i el PK 0+154, 
segons la seva terminologia. 
 
L’Ajuntament ha mantingut diverses converses amb la Generalitat de Catalunya, 
administració titular del ramal d’accés a la B-20, perquè autoritzi aquesta 
connexió. 
 
Com a conclusió de les converses, la Direcció General d’Infraestructures de la 
Generalitat ens ha comunicat que estaria disposada a informar favorablement la 
construcció d’aquest nou accés directe a la Ronda de dalt, sempre i quan la 
titularitat de l’actual ramal d’accés passés a ser titularitat de l’Ajuntament 
d’Esplugues. 
 
L’Ajuntament va encarregar a FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, 
d’acord amb els requeriments indicats per la Direcció General d’Infraestructures 
de la Generalitat, la preparació d’una proposta de la nova sortida de l’aparcament 
del centre comercial amb sortida directa al ramal d’accés a la Ronda de dalt. 
S’adjunta a l’informe el plànol en planta de la proposta. 
 
Tal com ja s’ha exposat, la construcció d’aquesta sortida directa comporta una 
repercussió força important sobre la millora de la mobilitat en la ciutat. Per tant, 
la seva construcció és d’interès públic, per la qual cosa sembla raonable 
sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la cessió del ramal d’accés a la Ronda de 
dalt, per tal de poder autoritzar, amb posterioritat, les obres de construcció de 
l’accés des del pàrquing del centre comercial, a executar per FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL. 
 
La cessió d’un vial entre administracions comporta una sèrie de despeses i 
actuacions que s’han de considerar prèviament a fer-la efectiva, entre les quals 
destaquem: 
 
• Revisió de l’estat de conservació i reparació dels elements que estiguin 
malmesos per part de l’administració cedent. 
• Revisió de les instal·lacions, com per exemple enllumenat, i la seva cessió en 
bon estat de conservació, procedint a realitzar quantes actuacions siguin 
necessàries per tal de segregar-les d’altres zones fora de l’àmbit de cessió i la 
seva legalització, per part de l’administració cedent. 
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Com que la titularitat d’un vial comporta també la seva gestió i manteniment, i 
atenent a què l’Ajuntament té signat un conveni de manteniment de l’entorn del 
centre comercial amb FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL., es considera 
adient que tant el vial de sortida del centre comercial com el ramal d’accés a la 
Ronda de dalt, que serà municipal després de la cessió, formin part d’aquest 
conveni i sigui FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL l’encarregat de la seva 
conservació i manteniment. 
 
Atenent a tot el que s’ha exposat, es proposa: 
 
• Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la cessió del Ramal C-32/622CA, tram 
comprès entre el PK 0+000 i el PK 0+154, necessari per tal de poder construir 
una sortida directa des del pàrquing de FINESTRELLES SHOPPING CENTER, 
SL. 
• Impulsar, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, les actuacions 
indicades a l’informe que s’han de realitzar prèviament a la cessió, assumint la 
Generalitat de Catalunya el seu cost. 
(...).” 
 
Vist l’informe emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, 
que estableix el següent:  
 
“Antecedents 
 
El 30 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat va acordar CONCEDIR LLICÈNCIA a FINESTRELLES 
SHOPPING CENTER, SL, per a l’execució de les obres d’un centre comercial 
situat a la zona 102 del Pla Parcial del sector afectat pel soterrament de les línies 
elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, a la parcel·la situada al carrer Sant 
Mateu, núm.9, d’Esplugues de Llobregat, condicionada a tota una sèrie de 
condicions, que aquell acord detallava, i permetent la simultaneïtat de les obres 
d’urbanització i les d’edificació. 
 
FINESTRELLES SHOPPING CENTER, SL, i la Junta de Compensació del sector 
han redactat, per encàrrec de l’Ajuntament, un estudi de trànsit per tal de 
conèixer millor les afectacions que la mobilitat generada pel Centre Comercial 
tindria en la xarxa viària municipal. Un dels resultats de l’estudi va ser que una 
sortida del pàrquing del centre comercial directa al ramal d’accés (entrada 11) a 
la Ronda de Dalt (B-20), alliberaria una part important de trànsit, especialment a 
l’entorn de la rotonda Jacinto Benavente. 
 
El 15 de març de 2018, els Serveis tècnics municipals han emès un informe sobre 
les millores que per a la mobilitat del municipi, i per a l’entorn del centre comercial 
actualment en construcció significaria l’execució d’un accés directe de 
l’aparcament del centre comercial a la Ronda de Dalt (B-20), a partir del ramal 
C-32/622CA, tram comprès entre el PK 0+000 i el PK 0+154. 
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Fonaments de dret  
 
D’acord amb l’article 206 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  els ens locals tenen capacitat 
jurídica plena per a adquirir tota classe de béns i drets. 
 
L’article 48 del mateix text legal estableix que les carreteres de la Generalitat, o 
els trams concrets d’aquestes, que passin a integrar-se a la xarxa viària 
municipal, es poden traspassar als ajuntaments respectius, a proposta d'aquests 
o per iniciativa de l'Administració de la Generalitat, si hi ha acord entre les 
administracions cedent i cessionària. 
 
En virtut de l’article 48.3, l’assumpció de la titularitat de les carreteres o els trams 
concrets que passin a integrar-se a la xarxa viària municipal és plenament 
efectiva a partir de la data en què el titular del departament competent en matèria 
de carreteres aprovi l’expedient de traspàs corresponent. 
 
D’acord amb l’article 172 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres, les carreteres de la Generalitat o 
els trams concrets, els quals passen a integrar-se en la xarxa viària municipal es 
poden traspassar als ajuntaments respectius. A aquests efectes, el Reglament 
determina que tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà. 
 
L’article 173 preveu el procediment de traspàs. L'expedient de traspàs s'ha de 
promoure a instància de l'ajuntament corresponent o del departament competent 
en matèria de carreteres. 
 
L'expedient s'inicia a la direcció general competent i ha de ser resolt pel conseller 
o consellera, a proposta del director o directora general, si hi ha acord entre les 
administracions cedent i cessionària, en cas contrari, ha de ser resolt pel Govern 
de la Generalitat. 
 
En compliment de les determinacions de l’apartat 4 de l’article 173, en la 
resolució del conseller s'ha de fer constar la descripció literal dels orígens i finals, 
longitud real i superfície dels trams que se cedeixen, i altres circumstàncies que 
contribueixin a una millor identificació. 
 
L’òrgan competent per a acceptar la cessió, en els termes de l’article 31 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, és el Ple de la Corporació. 
 
Conclusió 
 
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement la 
sol·licitud al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, de la Generalitat de 
Catalunya que, prèvia tramitació de l’expedient previst a l’article 172 del Decret 
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293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
carreteres, s’acordi per l’òrgan competent el traspàs a favor de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat del ramal C-32/622CA, tram comprès entre el PK 
0+000 i el PK 0+154, segons es grafia en un plànol adjunt.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, de la 
Generalitat de Catalunya que, prèvia tramitació de l’expedient previst a l’article 
172 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de carreteres, s’acordi per l’òrgan competent el traspàs a favor de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, del ramal C-32/622CA, tram comprès 
entre el PK 0+000 i el PK 0+154, amb el benentès que, prèviament a la cessió 
efectiva, ambdós administracions determinaran les actuacions a realitzar per part 
de la Generalitat de Catalunya perquè el vial resti lliure de qualsevol servitud i en 
bones condicions de conservació.  
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Servei Territorial de Carreteres de 
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, i a FINESTRELLES SHOPPING 
CENTER, SL. 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Sí, hi votem a favor en compliment del mandat del nostre programa electoral i 
de les actuacions prèvies del Pla de mobilitat urbana sostenible.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, voto a favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Desde Canviem Esplugues creemos que este dictamen es consecuencia de la 
licencia que en su día se dio a Finestrelles Shopping Center. Canviem Esplugues 
nunca nos hemos creído que la movilidad en la zona estaba resuelta, y prueba 
de ello es este dictamen. Creemos que esto es una patada más hacia adelante, 
que puede mejorar, pero no resolverá el problema de la movilidad en la zona. 

Siendo consecuentes con nuestra posición en todo el proyecto del Plan Caufec, 
Canviem Esplugues votaremos en contra.” 

La senyora Coll diu: 
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“Bé, des de la CUP, tot i que malauradament Collserola ja ha patit l’agressió que 
suposa el macroplà urbanístic del Pla Caufec, i tot el que suposa aquest centre 
comercial, que a banda del trànsit també els llocs de treball ja hem vist que eren 
un acudit, nosaltres també hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Perdona, no he entès la posició.” 

La senyora Coll diu: 

“En contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Ah. Bé, des del Partit Demòcrata ens ho hem mirat del dret i del revés, i trobem 
que és una mesura necessària. Hem de demanar aquesta cessió, però que la 
solució tècnica que es proposa veiem que és evident que és a precari, que no 
solucionarà la problemàtica. Estem traslladant una problemàtica a Can Vidalet, 
a la plaça Benavent, que la traslladem al lateral de la Ronda de Dalt. Quan 
arribem al Cargol hi ha el ceda el paso, per fer un quilòmetre més pel lateral de 
la Ronda abans d’arribar a la sortida 11. No és una sortida directa, com es 
comenta en algun lloc. Per tant, tècnicament... 

Nosaltres estàvem convençuts que hi hauria una solució més positiva, més 
directa, sense fer aquest trasllat d’aquest quilòmetre, intentant, doncs, obrir 
aquest tros de vorera per entrar directament en el ramal a l’alçada del mateix 
centre comercial, que seria el més lògic, no?, per evacuar. 

D’altra banda, ens hem trobat amb què l’informe del dictamen ens ha arribat a 
data de dilluns passat, crec, passada ja la comissió, amb dubtes que se’ns 
generaven referents a què un cop tinguem la cessió resolta per part de la 
Generalitat a l’Ajuntament, després observem que aquest conveni de Finestrelles 
Shopping Center amb l’Ajuntament encarrega la conservació i el manteniment 
d’aquest espai –enllumenat i vial– al mateix centre. Aquest és l’acord que 
entenem que hi ha, i jurídicament això ens plantejava certs dubtes que, després 
d’analitzar-ho, crec i veig que no ha de comportar cap mena de problemàtica, 
però era encarregar a un tercer, després d’una cessió d’un espai, el manteniment 
i conservació d’un vial que és públic.  

En tot cas, per a nosaltres és necessari i prioritari per a la mobilitat, sobretot no 
col·lapsar un punt important de pas com pot ser la plaça Benavente, i hi votarem 
favorablement el dictamen de sol·licitar, doncs, aquesta cessió amb aquest tall 
de vial, per poder després implementar la mesura que s’estimi més òptima.” 

La senyora Zafra diu: 
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“Com ja sabeu, el nostre partit està en contra del Pla Caufec i de la construcció 
d’un centre comercial que nosaltres creiem que anirà en perjudici del comerç 
local. Per aquests motius, hi votem en contra.” 

La senyora Haro diu: 

“Nosaltres, com que no li suposa cap despesa a l’Ajuntament sinó que és el 
centre comercial el que fa la (no s’escolta la gravació), i a més a més millora la 
mobilitat, no tenim res més a dir que sí, a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“El nostre grup ens hi abstenim.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grupo Municipal de Ciudadanos Esplugues entiende que…, también 
habíamos criticado el entorno, la movilidad que generaba el centro comercial en 
la calle San Mateo y plaza Benavente. Entendemos que es una mejora clara, es 
una salida nueva al lateral de la Ronda que descongestiona en algo la zona. Si 
acaso, lo extraño es que el anterior estudio de movilidad del proyecto no lo 
exigiera, y en cualquier caso bienvenido sea porque llega durante la construcción 
del centro comercial, llega a tiempo y mejorará la movilidad, y, por tanto, nuestro 
voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, només per aclarir alguna qüestió. Jo crec que en la comissió informativa i 
en junta de portaveus hem tingut ocasió de comentar-ho, sempre havíem dit que 
en aquest projecte tots els informes al respecte, i en concret en mobilitat, han 
estat favorables. També per al conjunt de departaments de la Generalitat de 
Catalunya, que havien d’informar al respecte, també ho han fet així, l’Autoritat 
del Transport Metropolità també ho han fet així, i també els estudis de mobilitat 
que teníem al respecte afirmaven que la proposta de mobilitat definida era 
adequada per donar cabuda a aquesta major demanda de mobilitat que, 
evidentment, existeix, i que un centre comercial atrau –això és una evidència– 
tant pel transport públic que existeix al seu voltant com també per la capacitat 
del propi aparcament, i per les sortides que es podien donar a la mobilitat del 
sector. 

Això no vol dir que, com a mínim a aquest equip de govern, la nostra preocupació 
per donar la millor facilitat i les millors sortides possibles, doncs, insistíssim en la 
possibilitat d’obtenir algunes millores, i aquesta és una que des del principi 
s’havia parlat, en aquest cas amb els promotors del centre comercial.  

És veritat que això provoca una major despesa als promotors del centre 
comercial, aproximadament 1.400.000 euros, per tant, és una despesa 
important, però que aquí l’equip de govern i l’Ajuntament ha pressionat i 
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pressionat, entenent que havia de ser una millora que s’havia de poder 
aconseguir. No era fàcil, perquè, en primer lloc, el centre comercial havia de 
veure-ho, però també érem molt conscients que el que volíem era tocar també 
una via que pertany, n’és titular la Generalitat de Catalunya, i que per tant, ens 
havíem de posar d’acord amb ells també.  

Han estat diverses les reunions necessàries, tant tècniques com polítiques, per 
poder desencallar-ho, però pensem que en definitiva del que sí que no hi ha 
dubte és que podem qualificar-ho com una millora de la mobilitat en l’entorn. Jo 
crec que pràcticament, més enllà de la posició de cada grup respecte a la 
promoció d’aquest centre comercial, crec que la millora és constatable i que en 
tot cas, segur que caurà en benefici de la mobilitat del conjunt, no? 

Ho dic perquè des del principi, els estudis necessaris, la posició necessària 
entorn a la mobilitat ha estat acreditada, no només per aquest Ajuntament sinó 
també per organismes de mobilitat supramunicipals que així ho han detallat, i 
nosaltres hem de confiar en què es posa de relleu, es fan els estudis, es fan 
informes al respecte perquè aquests informes serveixin com a crèdit perquè, no 
en aquest cas del centre comercial sinó en tots els planejaments que fem, va 
vinculat a un informe de mobilitat. Per tant, en tots ells es produeixen aquests 
informes, i en principi hem de creure que es fan complir. Quan no és així, de fet, 
l’Ajuntament també, amb diferents planejaments, ha incorporat i ha dit: «Escolti, 
no serveix així, ha d’incorporar altres millores», i li hem demanat als impulsors 
que ho facin, no? Doncs, una mica aquesta és la situació, i per això es proposa 
aquesta millora, que estem convençuts que revertirà, com deia, en la mobilitat 
del conjunt.  

Al regidor, al portaveu del PDeCAT només dir-li que amb la seva intervenció m’ha 
deixat algun dubte, però vaja, si més no, com a mínim sí que és veritat que en el 
moment d’aprovar aquesta llicència el PDeCAT formava part del govern 
municipal i, per tant, era conscient del que plantejàvem, no? I en tot cas, per 
detallar, no és que existeixi un conveni amb el centre comercial per al seu 
manteniment, una altra cosa és que l’emprenem. Ara, de moment, el que es 
planteja és l’obra i no hi ha un acord en aquest sentit al respecte, que 
evidentment treballarem. En tot cas, com a aclariment. 

El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, 
Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio 
Manuel Roldán Moreno, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, 
és a dir catorze vots. Voten en contra els regidors Sra. Elisabet Millà Salinas, 
Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sra. Anna Coll Zabala i Sr. Julián Carrasco 
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González, és a dir quatre vots. S’hi abstenen els regidors Sr. Oriol Torras i Planas 
i Sra. Hermínia Villena i Collado, és a dir, dos vots. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 

ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA SUBSTITUCIÓ 
DE DIFERENTS NOMS DE CARRERS DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT, EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt següent, el punt número 4, és el dictamen que proposa la substitució de 
diferents noms de carrers del municipi d’Esplugues de Llobregat, en compliment 
de la Llei de la memòria històrica. Només fent un petit resum, recordar que el ple 
de novembre de 2015 va aprovar canviar el nom dels carrers que porten nom de 
persones relacionades amb la dictadura franquista. 

En aquell moment es van identificar fins a quatre noms, però en execució de 
l’acord d’aquell ple, es va decidir crear una comissió de coordinació en relació 
amb el conjunt d’actuacions administratives necessàries per modificar el nom 
dels carrers en els termes descrits, i també per identificar si hi havia algun carrer 
més, a banda dels quatre que inicialment es van identificar i documentar.  

Des de la primera reunió, la comissió de coordinació s’ha anat reunint de manera 
successiva, i fruit d’aquestes reunions es va elaborar un primer informe amb 
propostes d’actuació en aquesta matèria. Mitjançant acord del ple de 
l’Ajuntament de febrer de 2017 es va aprovar aquest primer informe, ordenant 
l’impuls de l’expedient per a la substitució del nom dels carrers que constaven 
identificats amb l’obertura d’un procés participatiu als efectes de presentació de 
propostes de noves denominacions amb relació als carrers afectats. 

El resultat d’aquestes darreres actuacions es recull en el darrer informe de la 
comissió de coordinació, que es va celebrar la setmana passada, i en aquell 
moment, a partir d’aquest informe, ara mateix es proposa al Ple:  

D’una banda aprovar l’informe emès amb data 15 de març de 2018 per la 
comissió per a la substitució de noms de carrers segons la Llei de memòria 
històrica;  

Segon, aprovar el canvi de la denominació dels següents carrers de la forma que 
tot seguit indiquem: l’avinguda del Doctor Josep María Pouplana passarà a 
denominar-se avinguda de la mestra Dolors Barceló; el carrer Antón Fortuny 
passarà a denominar-se carrer de l’Alcalde Martí Figueras i Castillo; el carrer 
Melcior Llavinés Roca passarà a denominar-se carrer de Clara Campoamor; el 
carrer Gaietà Faura passarà a denominar-se carrer David Carreres i Trias; la 
plaça Josep Català i Soler passarà a denominar-se plaça d’Elisabeth Eidenbenz, 
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Maternitat d’Elna; i el carrer Doctor Manuel Riera passarà a denominar-se carrer 
Vuit de Març.  

També notificar el present acord a les persones interessades, i traslladar el 
mateix a la Fundació Elna, que és dipositària del llegat de l’Elisabeth Eidenbenz. 
Això de manera molt resumida, perquè han estat pràcticament –pràcticament 
no– una mica més de dos anys des que vam prendre el primer acord en el ple, 
han estat dos anys de moltíssima feina, amb un procés participatiu inclòs, i de la 
mateixa manera que el primer acord va significar una aprovació d’un tema que 
podem denominar important i històric per a la nostra ciutat, jo crec que tancar 
definitivament també tota aquesta feina, aquesta documentació, aquests 
informes, tancar definitivament aquest capítol per a nosaltres representa tornar 
una altra vegada a prendre una decisió i uns acords que són històrics. D’una 
banda –això ja ho vam dir fa més de dos anys– perquè dóna compliment a la llei, 
simplement és un pur i estricte compliment a la Llei de memòria històrica, i per 
tant, no tenia cap mena de sentit que exhibíssim carrers amb noms d’alcaldes 
franquistes o de persones amb reminiscències franquistes; i d’una altra, perquè 
aquests carrers ara passaran a portar el nom de persones defensores dels drets, 
de les llibertats i de la democràcia. Algunes d’elles persones conegudes a nivell 
local i, per tant, també representen i ens representen com a societat civil local, i 
altres persones reconegudes també per donar bona part de la seva vida a poder 
ajudar altres persones, o a poder aconseguir que les dones tinguéssim dret a 
vot.  

No entraré en cadascuna d’elles però crec que, torno a dir, que és un dia 
important, que és un dia històric i, per tant, en aquest moment em queda agrair 
a tots els regidors i regidores que d’una manera o altra, en major grau o menor 
grau, han participat, perquè tots ho han fet així, han participat en fer possible 
arribar a aquest acord, un acord no fàcil, un canvi de denominació de sis carrers, 
però que, torno a dir, tanca una etapa, en el nostre cas i a nivell local, una etapa 
molt obscura de la dictadura, i que això també sigui l’inici no només d’un 
reconeixement de persones que han estat referents i exemplars recollides en els 
noms dels carrers, sinó que pogués ser una etapa més positiva per a tothom. 

Per tant, simplement afegir això últim que he dit, el meu agraïment, el meu 
reconeixement a aquesta voluntat sempre de poder treballar, d’arribar a l’acord. 
D’acord de vegades significa dos anys, o l’acord més la participació de la 
ciutadania pot significar dos anys. La documentació, que les coses que fèiem no 
les fèiem malament o no ens deixàvem cap carrer, però en qualsevol cas hem 
trigat una mica més de dos anys però ho hem intentat fer, i aquestes coses 
sempre són difícils i complicades, però com deia abans, amb l’acord de tothom. 
Moltíssimes gràcies.  

I ara passo la paraula perquè ens puguem posicionar pel que fa a aquest tema. 
Senyor Comellas.” 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 18 de novembre de 2015,  va 
aprovar canviar el nom dels carrers que porten nom de persones relacionades 
amb la dictadura franquista. En execució d’aquest acord, mitjançant Decret 
d’Alcaldia número 33, de data 10 de febrer de 2016 es va acordar crear una 
Comissió de Coordinació en relació amb el conjunt d’actuacions administratives 
necessàries per modificar el nom dels carrers en els termes descrits. 
 
La Comissió de Coordinació es reuneix per primer cop el 7 de març de 2016, 
establint-se com a funcions pròpies les següents: 
 

• Definir els criteris de presentació de les propostes de noms de carrer a 
modificar. 
 

• Avaluar les noves propostes de noms de carrer a modificar. 
 

• Obrir un procés participatiu per a rebre les propostes de nous noms de 
carrer. 
 

• Avaluar els nous noms de carrer a partir de les propostes del procés 
participatiu. 

 
Des de la primera reunió, la Comissió de Coordinació s’ha anat reunint 
successivament segons la periodicitat de reunions acordada, i fruit d’aquestes 
reunions es va tenir un primer informe amb propostes d’actuació en aquesta 
matèria. 
 
En aquest sentit, mitjançant acord del Ple ordinari de l’Ajuntament de data 15 de 
febrer de 2017 es aprovar l’informe emès en data 5 de desembre de 2016 per la 
Comissió de Coordinació i es va ordenar l’impuls de l’expedient per a la 
substitució dels noms dels carrers que constaven identificats. 
 
El punt tercer de l’acord plenari esmentat ordenava obrir procés participatiu, per 
un termini de tres mesos, comptats des de l’obertura del mateix en el portal web 
municipal, als efectes de presentació de propostes de noves denominacions 
respecte els carrers indicats. Per aquest motiu, des de maig a juliol de 2017 es 
va obrir el procés participatiu esmentat, reunint-se, en dates 29 de novembre de 
2017 i 14 de març de 2018,la Comissió de Coordinació per avaluar els nous noms 
de carrers proposats. 
 
Vist l’informe emès per la indicada Comissió en data 15 de març de 2018. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
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PRIMER.- Aprovar l’informe emès en data 15 de març de 2018 per la Comissió 
per a la substitució de noms de carrers segons la Llei de la Memòria Històrica i 
que obra incorporat a l’expedient administratiu. 
 
SEGON.- Aprovar el canvi de la denominació dels següents carrers de la forma 
que tot seguit s’indica: 
 

1. L’avinguda del Doctor Josep Maria Pouplana passarà a denominar-se 
avinguda de la Mestra Dolors Barceló. 

 
2. El carrer Anton Fortuny passarà a denominar-se carrer de l’Alcalde Martí 

Figueras i Castillo. 
 

3. El carrer Melcior Llavinés Roca passarà a denominar-se carrer de Clara 
Campoamor. 
 

4. El carrer Gaietà Faura passarà a denominar-se carrer de David Carreras 
i Trias. 

 
5. La plaça Josep Català i Soler passarà a denominar-se plaça d’Elisabeth  

Eidenbenz. 
 

6. El carrer Doctor Manuel Riera passarà a denominar-se carrer del Vuit de 
Març 
 

TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades, donant també 
coneixement del mateix a la Fundació Elna, fundació dipositària del llegat 
d’Elisabeth Eidenbenz. 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Subscric les paraules de l’alcaldessa i hi voto a favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, desde Canviem Esplugues estamos contentos porque al final la ley…, está 
la ley, porque siempre decimos que las leyes se tienen que llevar a cabo, que 
esta ley se lleve a cabo. Estamos contentos en todo caso de que la comisión 
haya trabajado y nos hayamos puesto de acuerdo, que también a veces es 
complicado. Yo, por mi parte, estoy triste en el sentido de que Domingo Rubio, 
que fue el presidente de la Asociación de Vecinos de La Plana, no haya podido 
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estar dentro de esta lista, espero que se tenga en cuenta para las próximas 
veces, y, por lo tanto, desde Canviem Esplugues votaremos la propuesta 
íntegra.”  

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP creiem que cal incidir en la falta de noms de dones, ja que la 
memòria històrica és el resultat de la història que s’ha volgut recordar, 
majoritàriament escrita per homes. No és veritat que no hi ha dones a Esplugues 
mereixedores de tenir un carrer amb el seu nom, però probablement ningú les 
ha volgut recordar i recollir-les per a aquesta memòria. Per a properes vegades 
caldria fer un esforç per recordar la memòria de moltes de les dones que de ben 
segur van marcar i marcaran la història d’aquest poble. Hi votem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, fer i debatut en les diferents sessions de la comissió assessora, on el Partit 
Demòcrata ha participat, res més a dir. Afegir-nos a totes les paraules que hem 
sentit fins ara, recolzem la proposta i donem així compliment a la llei.” 

La senyora Millà diu: 

“Bé, com molt bé ha dit l’alcaldessa, hem trigat dos anys i tres mesos, em sembla, 
a posar fil a l’agulla. Tot i així, doncs, Déu n’hi do, molt bé. 

Nosaltres estem contents d’haver participat en aquesta comissió, estem contents 
dels criteris que es van elaborar en aquesta comissió, i estem contents del 
resultat final. L’única cosa que ens agradaria dir és que el darrer pas no ha estat 
del nostre gust. No ha estat del nostre gust perquè la comissió va aprovar uns 
criteris per triar els noms que havien de substituir els que trèiem, i resulta que 
quan ja s’havia decidit tot i la comissió ja d’alguna manera s’havia tancat, doncs, 
bé, se’ns va fer revocar en base a una moció precisament del nostre grup, de 
l’any 98, que reclamava la proporcionalitat entre carrers, els nous carrers, 
personalitats d’un a tres, afavorint els noms de dones en els carrers. 

També hi havia una altra moció d’uns anys després d’Esquerra Republicana, que 
parlava que aquests noms..., es ratificava en això, i parlava que aquests noms 
de dona havien de ser relacionats amb la nostra població. I un dels punts, el 
primer punt, de fet, el primer criteri que es va treballar a la comissió va ser 
precisament això, gent relacionada amb Esplugues i que tinguessin a veure amb 
la recuperació de les llibertats democràtiques i antifranquisme, etcètera.  

Al final, doncs, bé, per respectar la proporcionalitat un a tres, que tampoc s’ha 
arribat a respectar, perquè com molt bé deia la companya de la CUP, doncs, 
potser ningú ha tingut les ganes, sense criticar ningú, comencem per nosaltres 
mateixos, de buscar noms de dones d’Esplugues que poguessin portar aquest 
nom, doncs, bé, ens ha sabut una miqueta greu al final com ha acabat, però vaja, 
endavant i ja està. Hi votem que sí.” 
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La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular s’hi abstindrà.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, per part del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, estem molt contents 
d’aquest acord, creiem que avui no només es dóna compliment a una llei sinó 
que a més a més és una llei que fa justícia, i pensem que no arribem 2 anys tard 
sinó que arribem 39 anys tard. Vull recordar que el mes que ve farà 39 anys de 
les primeres eleccions municipals, i en aquell primer ple ja s’hagués pogut fer. 
Per tant, bé, no s’ha fet i avui posem remei a allò que no s’havia fet durant 39 
anys. Per tant, enhorabona a tothom, es fa justícia, es treuen honors a qui s’havia 
de treure i se li posen a qui se’ls ha de donar. Hi votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues valoramos por encima 
de todo positivamente dar cumplimiento a la Ley de memoria histórica. Ha sido 
un trabajo largo, como hemos comentado, de dos años de trabajo de esta 
comisión. A nosotros nos hubiera gustado, efectivamente, una comisión más 
técnica y menos política, también en los criterios de selección, pero bueno, 
poniendo el énfasis en la importancia de cerrar este capítulo y de seguir hacia 
adelante, incluso entendiendo que hay calles que nos gustan más y otras nos 
gustan menos, nos hubiera gustado alguna solución más neutra políticamente 
hablando, pero valorando el conjunto pues vamos a votar a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, no puc més que afegir que estem d’acord amb què fem justícia, o fem una 
cosa que hauríem d’haver fet fa temps, i coincidim amb aquest criteri, malgrat 
millores que segurament es poden establir en el funcionament de la comissió, 
criteris, però per haver estat des que ens ho vam plantejar ara fa dos anys, o tres 
anys i escaig, aquest canvi, pensem que el resultat ha estat molt positiu, que s’ha 
pogut debatre, que s’ha fet també documentant-se, que s’ha fet tècnicament, 
s’ha fet políticament i s’ha fet amb participació ciutadana. Per tant, jo res més, 
dir que entenc, com l’alcaldessa manifestava, que parlem avui d’un dia històric, 
de donar compliment a la Llei de memòria històrica, però no perquè ens ho digui 
una llei sinó perquè en tot cas, entenc que la majoria de grups estem no només 
d’acord amb aquesta llei, sinó amb el fet que significa donar compliment, com 
deien ja des de l’oposició cada grup. Per tant, el nostre vot és a favor.” 

La senyora Díaz diu: 

“Potser només afegir una cosa, perquè és possible que hi hagi algú veí o veïna 
que visqui en algun d’aquests carrers i pugui tenir una certa preocupació. Ho 
volia dir abans i se m’havia passat. Jo crec que l’únic missatge és que no hem 
de tenir preocupació, perquè aquestes coses es fan administrativament, de la 
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manera correcta, però sobretot tan innòcua que no afecta els veïns i veïnes dels 
carrers. De fet, entre aquests regidors i regidores hi ha més d’un, com a mínim 
dos i potser algú més, no ho sé, que vivim en alguns d’aquests carrers afectats 
pel canvi de nom. Per tant, no ens hem de preocupar pel que fa a l’adreça postal 
perquè és Correus i no el veí o veïna qui s’ha d’encarregar d’això. No ens hem 
de preocupar per aquelles escriptures on consta que el nostre habitatge, la nostra 
propietat es troba ubicada exactament en un d’aquests carrers, és completament 
vàlida, encara que es faci el canvi de nom. 

Per tant, el missatge és tranquil·litat, que ningú no es posi d’acord, tot i que 
segurament hi ha algun veí que està d’acord però que el deu amoïnar una 
miqueta quines són les passes que ara haurà de fer, quines són les gestions que 
ara haurà de fer. Doncs, la resposta és que no n’ha de fer cap, en el moment que 
s’hagi de renovar els seus documents d’identitat, al certificat d’empadronament 
que demanarà ja constarà el nom del nou carrer, que és exactament el mateix 
on viu ara i, per tant, aquestes coses van fluint amb total tranquil·litat, sense 
haver-nos de preocupar de manera excessiva. 

I un comentari, perquè m’ha agradat molt la intervenció del senyor Oriol Torras, 
en aquests temes sempre m’agrada molt i hi coincideixo força, però només fer 
un petit matís, i és que fa 39 anys, alguns d’aquests espais o carrers no portaven 
aquest nom. Sí, sí, és que les coses s’han de dir, encara que no les compartim, 
i de vegades no hem fet, i de vegades fins i tot algun company nostre, però 
pensem que fem justícia històrica, que és el que tocava en democràcia, i bé, tots 
ens equivoquem i segurament persones que ens han precedit aquí segurament 
es van equivocar, perquè algun és un nom bastant posterior a l’any 79. De 
manera que crec que... 

Estic contenta, l’hem pogut aprovar amb només dues abstencions en aquest 
moment, per tant, crec que no només el gran esforç d’aquests dos anys sinó fins 
i tot també, com sempre, la gran generositat, i també crec que la gran acceptació 
i una mica la perspectiva de mires d’un punt tan important i de tan estricte 
compliment de la llei ens ha portat a què aquest fet històric es pugui produir amb 
una immensa majoria dels regidors i regidores del nostre Ajuntament. 

Dit això, si no tenen res a afegir, passaríem al següent punt... 

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. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, 
Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco 
González i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir divuit vots. S’hi abstenen els 
regidors, Sra. Mercè Haro Capell i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir dos vots. 

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

 

ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL REGLAMENT PER A L’ESTABLIMENT OBLIGATORI DE LA 
RELACIÓ ELECTRÒNICA A L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 

... dins la comissió informativa de Recursos Generals i Econòmics, que és el punt 
número 5, el dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament per a 
l’establiment obligatori de la relació electrònica a l’àmbit d’actuació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  

En aquest cas, primer recordar que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, regula el dret i l'obligació 
de les persones físiques de relacionar-se electrònicament amb les 
administracions públiques, en determinades circumstàncies i prèvia l’aprovació 
de la norma reglamentària corresponent. 

Aquesta disposició afecta especialment les persones treballadores de 
l’administració i és extensible a col·lectius de persones físiques que, per raó de 
la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, 
quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics 
necessaris. 

Per aquesta raó ha estat redactat el reglament que pretén precisament regular 
el que estableix aquesta llei, l’objecte del qual és el següent: regular les relacions 
electròniques entre l’Ajuntament i les persones electes i empleades del mateix, i 
regular la forma en què aquesta relació electrònica es fa extensiva a altres 
col·lectius de persones físiques. 

Per tot això, ara mateix es proposa bàsicament al Ple de l’Ajuntament:  

1.- Aprovar inicialment el Reglament per a l'establiment obligatori de la relació 
electrònica a l'àmbit d'actuació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la 
Memòria General que acompanya el projecte. 

2.- Sotmetre’l a informació pública per termini de trenta dies hàbils, als efectes 
de presentació d’al·legacions o reclamacions. 

Molt bé. Doncs, passem també a pronunciar-nos.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
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Primer.- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques regula en l'article 14 el dret i l'obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. En aquest 
article es determinen tres àmbits d'obligatorietat. 

El primer, el de les persones físiques que poden escollir en tot moment 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. 

El segon àmbit correspon a col·lectius de persones físiques que per raó de la 
seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi 
acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. 
Aquesta obligació s'ha d'establir reglamentàriament per l'administració. 

Dintre d'aquest segon grup de persones, es considera oportuna la inclusió de les 
persones que ostenten la condició de càrrec electe de la Corporació.  Aquesta 
obligatorietat s'ha de portar a terme tal com determini reglamentàriament cada 
administració pública. 

El tercer àmbit és el de les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans 
electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un 
procediment administratiu. 

Dintre d'aquest tercer grup de persones obligades s'hi inclouen les persones 
empleades de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que 
efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic. D'acord amb la 
lletra e) del punt 2 de l'article 14, abans indicat, aquesta obligatorietat s'ha de 
portar a terme tal com determini reglamentàriament cada administració pública. 

Segon.- Per aquest motiu, a la vista de la necessitat d’establir una regulació 
específica de la matèria, d’aplicació en l’àmbit de l’Ajuntament, i de conformitat 
amb el que determinen els articles 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, mitjançant 
Decret de l’Alcaldia ha estat creada una Comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de la reglamentació corresponent. 

La Comissió d’estudi ha conclòs els seus treballs en data 9 de març de 2018 i ha 
informat favorablement el text del Reglament per a l'establiment obligatori de la 
relació electrònica a l'àmbit d'actuació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
La Comissió també ha formulat la Memòria general que inclou una avaluació 
d’impacte normatiu en relació amb la generació de obligacions o depeses 
innecessàries. 

La Memòria General recull de forma detallada la justificació de la competència 
municipal sobre la matèria, els antecedents normatius, la justificació de la 
necessitat i oportunitat de la disposició reglamentària, les finalitats i  objectius 
que persegueix la disposició, l’estructura del Projecte d’Ordenança, la seva 
adequació als objectius que es persegueixen, així com la relació de les 
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disposicions afectades pel projecte de disposició reglamentària i la taula de 
vigències i derogacions resultants. 

Tercer.- La Comissió d’estudi també ha considerat d’aplicació l’apartat 4, de 
l’article 133 de la Llei 39/2015, en el sentit que en la tramitació d’aquest 
reglament pot precindir-se del tràmit de consulta, audiència i informació pública 
prèvia, atès que el reglament en tràmit no comporta un impacte significatiu en 
l’activitat econòmica i no imposa obligacions rellevants a les persones 
destinatàries que no hagin estat prèviament determinades en una norma 
superior. 

Per la qual cosa, i a la vista de l’informe jurídic incorporat a l’expedient i en ús de 
la potestat reglamentaria reconeguda per l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i en ús de les competències 
establertes a l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i normes 
reglamentàries de desplegament, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament per a l'establiment obligatori de la 
relació electrònica a l'àmbit d'actuació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
i la Memòria General que acompanya al projecte de Reglament. El text íntegre 
d’aquests documents consta degudament incorporat a l’expedient. 

Segon.- Sotmetre a informació pública el reglament aprovat inicialment 
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, per termini de trenta dies hàbils, als efectes de 
presentació d’al·legacions o reclamacions. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de l’última de les publicacions oficials 
assenyalades. 

Així mateix, es publicarà a la Revista Municipal El Pont, al web municipal a través 
del Portal de Transparència i del Punt d'accés a la participació en el procediment 
d'elaboració normativa, a efectes de públic coneixement i de formulació de les 
al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 

Tercer.- Les al·legacions i reclamacions que es presentin seran objecte d’informe 
pels serveis municipals corresponents i seran valorades i resoltes pel Ple de 
l’Ajuntament de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva del 
reglament en tràmit. 

Quart.- Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat 
cap al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord exprés però 
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caldrà procedir a la publicació del text íntegre de la modificació de l’ordenança 
als efectes de la seva entrada en vigor. 

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

“A favor.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, senyor Comellas.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues votaremos a favor. Pedimos también, en todo caso, que los 
problemas que vayan surgiendo se puedan resolver, porque había algunos 
problemillas que…” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP creiem que el fet que no s’adapti el programari perquè sigui 
compatible amb tot tipus de programes i sistemes operatius, no es pot limitar 
l’accés o la relació de l’Ajuntament amb un programari que no s’adapta a tothom, 
i per tant, hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Un pas més per optimitzar els recursos disponibles d’aquesta corporació, que la 
farà més àgil i més sostenible atenent al reglament que pretenem aprovar tot 
seguit. Hi votem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Nosaltres estem a favor de què comenci a funcionar aquesta relació electrònica, 
sempre que tothom la pugui fer servir sense cap tipus de problema amb el 
sistema operatiu del que disposi. Hi votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 
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“Bé, des d’Esquerra Republicana hi votem a favor, volem felicitar-nos perquè 
aquest és un nou pas perquè el paper perdi terreny en l’Administració i guanyi 
l’Administració electrònica. Pensem que això va a favor de tothom. I també 
voldríem llençar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, que l’obligació, de 
moment, no és per a tothom, és per als càrrecs electes. Ho dic perquè algú m’ho 
havia comentat també, la ciutadania. No, els ciutadans, de moment, podran 
relacionar-se amb l’Administració de la mateixa manera, encara almenys, i 
l’obligació és per als regidors, càrrecs electes i treballadors de l’Ajuntament, i 
algú més.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí. Si em permet, perquè crec que ha acabat, abans de comenci el senyor 
Roldán, nosaltres sí tenim l’obligació, si així ens ho demana la ciutadania, de 
poder comunicar-nos electrònicament, però nosaltres en aquest moment no 
podem obligar la ciutadania, perquè no tothom disposa dels mitjans com per fer-
ho. Ara, treballadors i treballadores, o en el cas de càrrecs electes, evidentment, 
altres professionals o col·lectius que sí que disposen d’aquests mitjans, això és 
una altra cosa. Però per a la ciutadania, el senyor Torras té tota la raó, de 
moment... Nosaltres sí tenim l’obligació envers la ciutadania, però no els podem 
obligar.” 

El senyor Torras diu: 

“Era només això, perquè m’havia arribat la preocupació. Hi votem 
afirmativament.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos Esplugues votamos a favor, pensamos que la medida 
igualmente es positiva, ya se ha comentado: ahorra costes, ahorra tiempo y nos 
comunica digitalmente, que en nuestros tiempos es lo que corresponde. El voto 
es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, 
Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. 
Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, 
Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco 
González, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir dinou 
vots. Vota en contra la regidora Sra. Anna Coll Zabala, és a dir un vot. 



 
 pàg 26
   
 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 

 

ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE D’UN 
DECRET D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE PERSONAL. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 6 és el dictamen pel qual es dóna compte d’un decret d’Alcaldia 
en matèria de personal. 

En aquest cas es tracta de donar compte del decret d’Alcaldia pel qual es va 
resoldre el nomenament interí d’un auxiliar de serveis de l’edifici La Baronda, que 
ja prestava serveis en el lloc del treball esmentat cobrint la jubilació parcial d’un 
altre subaltern, malauradament mort recentment, i per tant, d’aquí la urgència del 
nomenament. 

Aquesta persona, quan va ser contractada per cobrir la jubilació parcial, provenia 
d’una borsa de treball per cobrir possibles incidències de la unitat del servei de 
subalterns, i aquesta és la informació que ja vam avançar a la comissió 
informativa i de la que ara donem compte al Ple. 

Si no tenen res a afegir, passaríem al següent punt, perquè aquest no l’hem de 
votar, 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. 2018/629 de 27 de febrer, es va resoldre 
el nomenament interí del  senyor Alejandro Valero Hinestrosa en categoria de 
subaltern de la plantilla de funcionaris, el qual cobria la jubilació parcial d’Antonio 
Rubio, mort recentment.  

Es proposa a l'Ajuntament Ple, l’adopció de l’acord següent: 

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018/629 de 27 de febrer, pel qual  
es va resoldre el nomenament interí del  senyor Alejandro Valero Hinestrosa en 
categoria de subaltern de la plantilla de funcionaris, el qual cobria la jubilació 
parcial d’Antonio Rubio, mort  recentment. 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
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ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DEL 
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2017. 

El punt número 7 és el dictamen que proposa donar compte del Decret d’Alcaldia 
d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2017.  

En aquest cas, en virtut d’aquest decret, relatiu a l’aprovació de la liquidació del 
pressupost municipal de l’exercici 2017, voldríem explicar el següent: els 
aspectes més rellevants de la liquidació són que el resultat pressupostari ajustat 
és de, en positiu, 7.032.358,11 euros; pel que fa al romanent de Tresoreria, 
18.907.494,45 euros, dels quals 7.299.488,44 euros corresponen a romanent de 
Tresoreria afectat, 3.812.904,29 euros a provisió per saldos de dubtós 
cobrament, i 7.795.101,72 euros a romanent de Tresoreria per a despesa 
general. 

Pel que fa a l’estabilitat pressupostària, en termes del Sistema Europeu de 
Comptes, assolim l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de 
finançament de 5.624.548,84 euros, i a vostès no se’ls escapa que de les xifres 
que he esmentat, la menor és precisament aquesta última i, per tant, aquesta és 
la capacitat que nosaltres ara tenim per poder tirar endavant, en el moment que 
ens ho permetin, inversions per aquesta quantia, que és la inferior de les que 
hem nomenat. Per tant, aquests 5.624.548,84 euros seria el terme que nosaltres 
ara considerem com a superàvit, com deia.  

Pel que fa a la sostenibilitat financera, el volum de deute viu a finals de l’any 
passat, a 31 de desembre, és de 18.704.813,37 euros, xifra que representa un 
43,71 per cent dels ingressos ordinaris de 2017, per tant, molt per sota del màxim 
establert legalment, i a més a més, a vostès tampoc se’ls escapa si ho comparen 
amb una xifra molt similar, de fet una mica inferior del romanent de Tresoreria 
que té el nostre Ajuntament.  

Això vol dir que, efectivament, les nostres xifres són xifres o finances molt 
sanejades. La corporació ha disminuït el seu endeutament net amb entitats 
financeres durant l’exercici 2017 en 655.606,31 euros. Pel que fa a la regla de la 
despesa, l’augment de la despesa computable en l’exercici de 2017 ha estat de 
menys 6,0 per cent, per tant, no ha superat el límit legal també que s’havia 
prèviament establert, que era el 2,1 per cent per a l’any 2017. I pel que fa als 
drets de difícil o impossible recaptació per aplicació dels criteris establerts pel ple 
municipal de 18 de febrer de 2015, aquests drets de difícil o impossible 
recaptació importen 3.812.904, 29 euros, que és precisament la xifra que ja havia 
donat a l’inici, quan parlàvem del romanent de Tresoreria, perquè és la provisió 
que nosaltres fem per a saldos de dubtós cobrament, la qual cosa no vol dir que 
nosaltres renunciem a cobrar-los, ni molt menys, estem convençuts que alguns 
d’ells els cobrarem, però de moment el que sí que fem amb total prudència és 
poder consignar o fer la provisió d’aquesta quantitat. 
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Per últim, donar compte... Bé, per últim dir que complim, com deia, amb 
l’estabilitat pressupostària, també amb la sostenibilitat financera, amb la regla de 
la despesa, i que el que tenim és, de tot aquest resultat, un superàvit que és 
positiu, que coneixem la xifra i que a partir d’aquí, avui no m’estendré aquí, al 
ple, però sí que vam donar les explicacions oportunes a la comissió informativa. 
De fet, d’algunes d’aquestes explicacions es deriva el punt següent que ara, si 
no tenen res a dir de seguida entraria, però que a partir d’aquest superàvit, el 
que hem decidit és poder amortitzar alguns dels crèdits que tenim, i poder 
concertar amb unes condicions molt millors amb la VIA, el programa de la 
Diputació de Barcelona, que a més d’oferir-nos una possibilitat o una línia de 
préstecs molt més avantatjosa, també subvenciona una bona part dels 
interessos, i el que faríem, per tant, és amortitzar de manera anticipada alguns 
dels préstecs, en la quantitat que exactament ens permet fer la Diputació per 
anar al topall, al màxim d’aquesta operació. 

I jo crec que poca cosa més. Jo no sé si volen intervenir-hi. És un donar compte. 
Si no volen intervenir, sí que ho deixem aquí. 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Es proposa donar compte a l’Ajuntament Ple del Decret de l’Alcaldia número 618 
de 23 de febrer de 2018, relatiu a la liquidació del pressupost municipal de 
l’exercici 2017 que textualment diu: 
 
“Atesos els documents que integren la liquidació del pressupost d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2017, confeccionat de 
conformitat amb el que està establert a l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i articles 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril 
i la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Atesos, l’article 182 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, així com l’article 
47 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i l’article 11 de les Bases d’Execució 
del Pressupost Municipal en vigor, relatius a la incorporació de crèdits al 
pressupost de despeses de l’exercici immediat següent. 
 
Vistos els informes emesos al respecte per l’Interventor Municipal. 
 
A proposta de la Presidenta de l’Àrea de Serveis Generals i Econòmics. 
 
En ús de les atribucions de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
HE RESOLT: 
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1).- Aprovar el resultat pressupostari, ajustat, corresponent a l’exercici econòmic 
de 2017 que presenta un superàvit de 7.032.358,11€. 
 
2).- Aprovar el romanent de tresoreria corresponent a l’exercici econòmic de 
2017 que presenta un resultat positiu de 18.907.494,45€, dels que 7.299.488,44€ 
corresponen a romanent de tresoreria afectat 3.812.904,29€ a provisió per 
saldos de dubtós cobrament i 7.795.101,72€ a romanent de tresoreria per a 
despesa general. 
 
3).- Donar compte al Ple de la present aprovació de la liquidació del pressupost 
de l’exercici econòmic de 2017. 
 
4).- Remetre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya còpia de 
la liquidació aprovada. 
 
5).- Incorporar, a l’empara de la normativa especificada a la part expositiva del 
present decret, al pressupost de l’exercici econòmic de 2018 la següent relació 
de crèdits del Pressupost de Despeses: 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ ROMANENT A 
INCORPORAR 

11 92000 22701 SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA 
BARONDA 8.748,47 

11 92000 48000  CONVENI AMB F.P. PROA. SUPORT 
CONSERGERIA  5.130,10 

11 92001 20600  LLOGUER MULTIFUNCIONS 7.360,34 

11 92001 21600  MANTENIMENT REPARACIO I 
CONSERVACIO E. INFORMATICS 1.741,96 

11 92001 21600  MANTENIMENT REPARACIO I 
CONSERVACIO E. INFORMATICS 3.652,58 

11 92002 22699  DESPESES DIVERSES QUALITAT 11.221,54 

11 92004 22799  
TREBALLS ASSESSORIA TÈCNICA 
PROCESSOS INFORMACIÓ I 
TECNOLOGI 

21.719,50 

11 92005 22799  AUDITORIA LOPD "LLEI PROTECCIÓ 
DADES" 2017 4.961,00 

11 92006 22799  ADEQÜACIÓ A ENS "ESQUEMA 
NACIONAL DE SEGURETAT" 8.349,00 

11 92010 22699  
CONSULTORIA,ASSESSORAMENT 
TRAMITACIÓ PROGRAMES FONS 
EUROPEU 

6.050,00 

11 92500 21600  MANTENIMENT WEB AJUNTAMENT 1.137,40 
11 92500 21600  MANTENIMENT WEB AJUNTAMENT 1.639,56 

12 15320 21002  EXECUCIÓ D'OBRES A CÀRREC 
PARTICULARS (AMP. 38903) 3.708,49 
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PARTIDA DENOMINACIÓ ROMANENT A 
INCORPORAR 

12 16500 22699  DESPESES DIVERSES ENLLUMENAT 
PÚBLIC 273,24 

12 93302 21200  CONSERVACIÓ EDIFICIS 
MUNICIPALS 3.600,96 

15 24100 47000  SUBVEN. PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONES EN SITUACIÓ ATUR 11.327,40 

15 24100 47000  SUBVEN. PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE PERSONES EN SITUACIÓ ATUR 2.007,81 

15 24100 48000  CONVENI FOMENT CONTRACTACIÓ 
ATURATS 4.254,43 

15 24100 48000 CONVENI FOMENT CONTRACTACIÓ 
ATURATS 4.630,00 

15 24100 48000  CONVENI FOMENT CONTRACTACIÓ 
ATURATS 3.886,16 

15 24100 48000  CONVENI FOMENT CONTRACTACIÓ 
ATURATS 4.375,18 

33 33300 21200  CONSERVACIÓ EDIFICIS 
CULTURALS 13.449,90 

33 33300 21200  CONSERVACIÓ EDIFICIS 
CULTURALS 3.600,96 

33 33401 22706  ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 1.670,38 
33 33401 22706  ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 10.012,50 

36 34200 20800  LLOGUER CASETES MODULS SALT 
DEL PI I MOLI 6.073,33 

36 34200 20800  LLOGUER CASETES MODULS SALT 
DEL PI I MOLI 6.234,87 

36 34200 20800  LLOGUER CASETES MODULS SALT 
DEL PI I MOLI 6.379,90 

36 34200 21200 CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 1.890,32 

36 34200 21200  CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES  5.012,75 

36 34200 22799  SERVEI DE CONDUCCIO I RECEPCIO 
CEM. LES MORERES  5.165,12 

47 32300 21200  CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 
ESCOLES  1.800,48  

47 32700 48001  SUPORT SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ  2.400,00 

   
 TOTAL 183.465,63 

 
 

6).- Habilitar a l’Estat d’Ingressos del Pressupost Municipal en vigor el concepte 
que a continuació s’indica: 
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CONCEPTE DENOMINACIÓ IMPORT 

87000 ROMANENT LIQUID TRESORERIA 
DESPESA GENERAL  183.465,63 

 
També es dona compte de l’informe d’intervenció de data 23 de febrer de 2018 
relatiu a l’estat d’execució dels projectes d’inversions financerament sostenibles 
i de l’acompliment dels criteris que els regulen. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

 

ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ D’UN 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
EN VIGOR. 

Per tant, passaríem, ara sí, a un punt que és un dictamen que hem d’aprovar. El 
punt número 8, dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació 
de crèdits del pressupost municipal en vigor. La modificació proposada afecta a 
crèdits per un import de 4.516.528 euros. 

Pel que fa a l’apartat de despeses ordinàries, és una part petita, es modifica en 
la quantitat de 66.528 euros, finançades íntegrament per transferències entre 
partides, per tant, només aprofitem que hem de fer una modificació de crèdit per 
al tema de les inversions, per fer aquests petits retocs però, torno a dir, no és un 
increment de despesa, simplement és un canvi entre partides. 

Pel que fa a les despeses d’inversions, equivalents a la quantitat de 2.250.000 
euros, suposen un increment net del pressupost. El crèdit destinat a despesa 
d’inversió s’aplica fonamentalment als següents projectes... Bé, a una sèrie de 
projectes. Anava a fer el llistat, potser... No sé si volen que hi entri. Tenen el 
llistat. Potser destacaria, entre altres coses, alguns vials, que és el que pot 
interessar més a la ciutadania, com és arranjament de la vorera del carrer Àngel 
Guimerà; com és la urbanització del vial Isidre Martí amb Lluís Millet; com és la 
urbanització de l’entorn del CEM Can Vidalet, que és un projecte que ja tenim en 
marxa; com és la millora i reparació d’equipaments municipals, que també afecta 
d’una manera molt directa, no només a tots nosaltres sinó també a la ciutadania, 
perquè en fa ús. També la partida per a horts urbans. I potser destacar-ne també 
la partida que dediquem al Casal d’Entitats, que saben que estem treballant en 
el seu projecte, però a banda del projecte, un cop el tinguem, és molt important 
també poder consignar una partida per començar a executar aquesta obra, en el 
moment en què tinguem el projecte executiu. 

Hi ha alguna cosa més, com adquisició de vehicles de policia local. 
Malauradament, crec que... No sé si vostès saben que hem tingut aquesta tarda 
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un petit accident, quan una patrulla anava a donar suport i a auxiliar a una altra 
que estava perseguint uns delinqüents per un robatori amb arma blanca, i la mala 
noticia –ho sento, interventor i tots plegats– perquè, efectivament, a banda de 
tenir dos lesionats, dos agents lesionats, doncs, tenim el cotxe al taller. Aquestes 
coses són coses que, efectivament, ho vam comentar a la informativa, hem de 
preveure. El que volíem era simplement tenir uns cotxes que ens puguin 
permetre jubilar els antics, però aquestes coses passen quan s’està treballant, i 
més en l’àmbit de la Policia local, i justament entrant al ple hem conegut que un 
dels cotxes... Tenim també una partida que aprofitarem, aquest superàvit, aquest 
estalvi del 2017 també ens ajuda a poder adquirir vehicles de Policia local, cotxes 
patrulla, motocicletes i una unitat mòbil, que també penso que ens ajudarà molt.  

Com finançarem aquestes despeses d’inversió? Doncs, d’una banda, les 
finançarem amb transferències de capital de la Generalitat de Catalunya, perquè 
hi ha alguna part, com és la remodelació de l’edifici Remolí, que la podem 
incloure dintre del Pla de barris i, per tant, tenim un import de 50.000 euros, que 
vindria finançat amb aquestes transferències de capital, però sobretot la part més 
important és aquesta formalització del nou préstec per import de 2.200.000 
euros, que, torno a explicar, realment no és un nou préstec, és cancel·lació d’un 
que tenim per concertar per exactament la mateixa quantitat, per tant, no ens 
endeutem més sinó que amortitzem per concertar, torno a dir, aquest, amb la 
Diputació de Barcelona.  

I que no em deixi el que volia explicar. Si abans recorden que parlàvem del 
superàvit, que pujava a una quantitat de 5.600.000, vol dir que d’aquests 
5.600.000 fem aquesta operació, i amb aquesta operació el que fem és deslliurar 
2.200.000 per poder ara mateix finançar aquestes despeses d’inversió i, per tant, 
la diferència, que són aproximadament 3.400.000, quedaran pendents fins que 
el Govern de l’Estat ens autoritzi, que esperem sigui a la major brevetat, a poder 
fer la despesa com hem fet altres anys, sigui per inversió financerament 
sostenible entesa de manera més àmplia, com hem pogut seguir pels mitjans de 
comunicació però no tenim més noticia que aquesta, o sigui d’alguna altra 
manera.  

Avanço una informació que no és exactament del ple, però que en parlarem o al 
ple següent o d’aquí a dos plens i, per tant, és important que mantinguem la xifra 
dels 5.600.000 de superàvit de l’any passat, ara els apliquem de la manera que 
he dit, amb aquesta amortització anticipada i amb aquesta nova concertació a 
aquesta modificació de crèdits, però encara ens quedarà pendent d’aquest 
estalvi de l’any 2017 3.400.000 euros. 

Bé, arribat aquest punt, sí que cedeixo la paraula perquè puguin expressar el seu 
vot. Senyor Comellas.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
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Vist l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor, 
adjunt al present dictamen, la Memòria de l'Alcaldia i l'informe que l'acompanyen. 
 
Vistos els articles 35,  36, 37  i 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i els 
articles  169  i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa a 
l'Ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Aprovar, inicialment, l'expedient de modificació de crèdits del pressupost 
municipal en vigor, segons el següent detall:   
 

 ESTAT  
D'INGRESSOS 

   

     

CAP. DENOMINACIÓ CRÈDIT 
INICIAL MODIFICACIONS CRÈDIT  

FINAL      

CAP. I IMPOSTOS 
DIRECTES 

19.743.000,00 0,00 19.743.000,00 

CAP. II IMPOSTOS 
INDIRECTES 

760.000,00 0,00 760.000,00 

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

3.161.688,00 0,00 3.161.688,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 

15.131.510,00 0,00 15.131.510,00 

CAP. V INGRESSOS 
PATRIMONIALS 

196.670,00 0,00 196.670,00 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES 
CAPITAL 

10.991.289,85 50.000 11.041.289,85 

CAP. VIII ACTIUS 
FINANCERS 

5.826.246,07 2.200.000 8.026.246,07 
 

CAP. IX PASSIUS 
FINANCERS 

7.415.657,71 2.200.000 9.615.657,71 
     
 

TOTAL ESTAT 
D'INGRESSOS 

63.226.061,63 4.450.000 
 

67.676.061,63 
 

 

 CAP.  DENOMIACIÓ  CRÈDIT INICIAL 
  
MODIFICACIONS 
 

CRÈDIT 
FINAL 

     

CAP. I 
DESPESES DE 
PERSONAL 16.038.251,00 0,00 16.038.251,00 

CAP. II 
DESP.  BENS 
CORRENTS I SER. 13.947.740,55 12.728,00 13.960.468,55 

CAP. III 
DESPESES 
FINANCERES 382.268,00 -31.200,00 351.068,00 

CAP. 
IV 

TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 5.352.368,08 18.472,00 5.370.840,08 
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CAP. 
VI 

INVERSIONS 
REALS 23.186.645,11 2.250.000,00 25.436.645,11 

CAP. 
VII 

TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 1.192.935,89 0,00 1.192.935,89 

CAP. 
IX 

PASSIUS 
FINANCERS 3.125.853,00 2.200.000,00 5..325.000,00 

     

 
TOTAL ESTAT DE 
DESPESES 63.226.061,63 4.450.000,00 67.676.061,63 

 
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient de modificació de crèdits del 
pressupost municipal en vigor, als efectes que determina l'article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei  
reguladora de les hisendes locals. Transcorregut el període d'informació pública 
sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'expedient s'entendrà definitivament 
aprovat sense necessitat d'un nou acord plenari. 
 
Tercer .- Aprovar el Pla Financer dels projectes d’inversió que figura com annex 
al present dictamen.  
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Sí, entenc que aquestes inversions estan en línia amb el que es portava al 
nostre programa electoral i els pactes pressupostaris d’enguany, per tant, hi voto 
a favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, a favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, abstención.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP cal recordar que qui ens concedeix el crèdit no és l’Administració, 
és un banc. Per més bones que puguin ser les condicions, seguim refinançant 
entitats bancàries que cada dia desnonen famílies. Creiem que, d’entrada, 
caldria desglossar les partides, perquè si no, es perceben com a molt 
desorbitades i alhora no compartim la priorització dels projectes que es 
plantegen. La Baronda, per exemple, no havia de costar-nos un duro i amb la 
tonteria portem una morterada gastada en diverses obres i manteniments. 
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I el fet de portar l’aprovació en bloc perquè no puguem donar el nostre vot 
favorable a projectes que fa anys que esperen, com el casal d’entitats o els horts 
urbans, malgrat la ubicació que se’ls planteja, per això hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi votem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa no acostumem a votar a favor de les modificacions de crèdit, 
però com que en aquesta modificació de crèdit hi ha una partida per als horts 
urbans, donem el nostre vot de confiança perquè esperem que després de cinc 
anys i dos mesos de l’aprovació dels horts urbans es facin realitat. El nostre vot 
és abstenció.” 

La senyora Haro diu: 

“Fa poc que hem modificat el pressupost, però com que no volem perjudicar els 
projectes que hi ha, ens hi abstindrem.” 

El senyor Torras diu: 

“Per part nostra hi votem a favor, perquè hi ha una sèrie d’inversions que 
considerem clau per a la ciutat, algunes les portàvem al programa electoral, 
algunes d’elles les havíem pactat amb alguns tràmits pressupostaris amb l’equip 
de govern. Ens referim, sobretot, com ja hem dit, al casal d’entitats, tota la 
inversió que es farà a l’entorn del final de la Rambla del Gall. També als horts 
urbans, 65.000 euros per als horts urbans, Déu n’hi do, el preu per pastanaga és 
car. I bé, tota una sèrie d’inversions. També l’entorn del poliesportiu de Can 
Vidalet, etcètera. Entenem que és una inversió totalment positiva, totalment 
necessària, i per això hi votem que sí.”  

El senyor Roldán diu: 

“Bien. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues, esta modificación de 
crédito la vemos similar a la de hace un año, que planteaba los mismos términos. 
Vemos positivo aprovechar los recursos que la Diputación pone a disposición del 
ayuntamiento. De hecho, criticaríamos lo contrario, no hacerlo al máximo nivel, 
por lo tanto, es una posibilidad de bajar costes de intereses de nuestra 
financiación, y hay que aprovecharla, ¿no? 

Luego, las partidas de inversión, que a algunas ya han hecho referencia, pues 
también recordar que desde el pacto de Ciutadans Esplugues con el PSC, de 
presupuestos, ya contemplaba, por ejemplo, el arreglo de la acera de Àngel 
Guimerà, y también vemos con agrado que se haya incluido, que se haya 
rectificado que se incluya el entorno del complejo deportivo de Can Vidalet, del 
polideportivo, incluyendo, parece ser, la instalación de un ascensor, que desde 
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un principio nosotros también encontrábamos que era muy necesario, y 
bienvenida esta partida también porque la compartimos absolutamente. Nuestro 
voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, agrair els vots favorables dels grups que han donat suport a aquest punt, i 
en tot cas, certament, com hem fet altres anys, el que fem és aquí jo diria donar 
inici a la possibilitat d’aplicació del superàvit de l’Ajuntament per destinació a 
inversions o amortització, que és el que podem fer, i aquest és el primer pas.  

I ho fem, com bé s’ha explicat, cancel·lant un dels préstecs que tenim per 
incorporar un altre pel mateix import i, per tant, en el mateix nivell d’endeutament. 
Però és veritat que una cosa que pot semblar..., fins a quin punt per què fem 
això, doncs, tenim millors condicions, evidentment, d’aquest nou préstec, però a 
la vegada el que ens permet és que aquests 2.200.000 euros és autonomia en 
la decisió de poder invertir-los, tant en obres financerament sostenibles o no 
sostenibles, donat que passen a formar part del pressupost directament i no 
depenen, com deia, del Reial decret..., o l’aprovació dels pressupostos de l’Estat, 
que ens faciliten o ens indiquen en què podem invertir aquest superàvit. 

No hem fet menció abans, però en tot cas, reiterar que la bona gestió econòmica 
de l’Ajuntament, que tornem a tancar amb superàvit, com ha explicat l’alcaldessa 
anteriorment, i que això ens permet continuar invertint en serveis i en necessitats 
de la ciutadania, així com en millores d’equipaments o en la via pública.  

Dit això, només per a algun aclariment, la regidora de la CUP feia referència a 
què no estaven desglossades. Sí, les partides sí que estan desglossades i 
s’indica exactament on van destinades. Això, en el dictamen, s’indica 
exactament, i per projectes. 

I per una altra banda, doncs, el tema, com a mínim per centrar-lo i aclarir-ho, ja 
ho hem dit moltes vegades. Això, el tema que La Baronda no ens havia de costar 
un euro i que ens ha costat, ho hem dit moltes vegades: La Baronda era una 
concessió d’obra, i que en quaranta anys revertia la utilització a l’Ajuntament, 
sempre ha estat de l’Ajuntament i es revertia. El que ha passat és que ha vingut 
trenta anys abans. Per tant... Trenta anys, entenc jo, que això fos així, de forma 
gratuïta. I el que hem fet és aplicar la normativa, i la normativa al que obliga és 
a què l’Administració es faci càrrec d’aquesta concessió.  

Per tant, això que sempre havíem dit que no ens havia de costar un euro..., bé, 
nosaltres havíem dit que no ens havia de costar un euro als quaranta anys. Això 
es produeix d’una altra forma i, per tant, jo crec que les coses... Simplement ho 
dic com a element per corregir, per explicar les coses tal com són, si més no. 
Res més, i el vot és favorable.” 

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 
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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, Sr. 
Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Laura Benito Llenas i 
Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir quinze vots. Vota en contra la regidora Sra. 
Anna Coll Zabala, és a dir un vot. S’hi abstenen els regidors Sra. Mercè Haro 
Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez i Sr. Julián 
Carrasco González, és a dir, quatre vots. 

 

ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ D’UNA 
MODIFICACIÓ DEL PREUS PÚBLICS DE L’ANNEX A L’ORDENANÇA 
NÚMERO 12, EPÍGRAF XI.- APARCAMENTS MUNICIPALS. APARTATS 1. 
APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA I 3. APARCAMENT LES MORERES-. 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, el següent punt, el punt número 9, és el dictamen que proposa l’aprovació 
d’una modificació dels preus públics de l’annex a l’Ordenança número 12, epígraf 
IX, Aparcaments municipals; Apartats 1, Aparcament Plaça Catalunya, i 3, 
Aparcament Les Moreres. 

La modificació que ara es proposa té el següent contingut; establir un descompte 
del 20% per a col·lectius d’un mínim de 10 vehicles en abonaments diürns 
laborals, a la tercera planta de l’aparcament de Plaça Catalunya; i modificar 
l’horari i el preu de l’abonament diürn de dilluns a divendres, que es va establir 
amb caràcter promocional i limitat en la durada, establint-se de 7:30 a 21:00 
hores, per un preu de 24,79 euros, IVA exclòs, a l’aparcament de Les Moreres.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Per part de la societat PROGESER S.A., en data 5 de març de 2018 s’ha 
presentat proposta de modificació de preus públics dels aparcaments  següents: 
Plaça Catalunya i Les Moreres, pel qual es formula una proposta de modificació 
de preus públics, corresponent a l’annex a l’Ordenança núm. 12, reguladora de 
preus públics, concretament L’EPÍGRAF XI.- APARCAMENTS MUNICIPALS. 
Apartat 1. APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA (en el cas de l’apartat A) 
ABONAMENTS MENSUALS) i 3. APARCAMENT LES MORERES. 
 
Aquesta modificació de preus públics consisteix en el següent:  
 
- Aparcament Plaça Catalunya: (en el cas d’abonaments mensuals) 
 
Establir  descompte 20% per col·lectiu de mínim 10 vehicles en els abonaments 
laborals de la tercera planta.  
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- Aparcament Les Moreres: 
 
Modificar l’horari i preu públic de l'abonament laboral que gaudia  d'un  preu  
promocional  limitat en  el temps.  
 
Concretament es passa d'establir un abonament de dilluns a divendres de 8 h a 
20 h (mínim 5 persones) per un preu públic de 20,66 euros (Iva exclòs) a un 
abonament de dilluns a divendres de 7.30 h a 21 h (mínim 5 vehicles) per un 
preu públic de 24,79 euros (Iva exclòs). 
 
D'altra banda s'especifica que els preus públics de l’apartat 1 de l'epígraf XI no 
inclou l'IVA i s'unifica el terme de vehicles en els diferents apartats (es canvia el 
terme persones per vehicles). 
 
L'article 44 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
estableix que " L'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost 
del servei prestat o de l'activitat realitzada" i el seu l'apartat 2 continua dient que 
"quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l'apartat 
anterior" i que "en aquests casos s'han de consignar en els pressupostos de 
l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si 
n'hi ha". 
 
Ates l'informe conjunt emès pel Secretari i Interventor de l'Ajuntament. 
 
En virtut del que disposen els articles 41 a 47 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, en 
relació als preus públics, es proposa al Ple Municipal, previ dictamen de la 
Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics, adopti acord en el 
sentit següent: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de diversos preus públics de 
l'annex a l'Ordenança núm. 12 i corresponents a l'epígraf XI.- 
APARCAMENTS MUNICIPALS, concretament en els APARTATS 1. 
APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA A) ABONAMENTS MENSUALS i 3. 
APARCAMENT LES MORERES, amb la transcripció de les modificacions (en 
negreta) que es detallen seguidament: 
 
XI.- APARCAMENTS MUNICIPALS 
 
“1.- APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA 

 
Els preus públics d’aquest apartat 1 i no inclouen l’IVA. 
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A) ABONAMENTS MENSUALS: 
 
- 1ª PLANTA 

 
 

 
Abonament diürn (laborables)…….. 

 
53,88 € 

Abonament nocturn + festiu………… 53,88 € 
Abonament 24 hores…………..……. 75,00 € 
Abonament motos 24 hores…..…..… 37,93 € 
Abonament motos 24 hores (plaça petita) 13,06 € 

 
- 2ª PLANTA 

 

Abonament 24 hores……………. 71,55 € 
 
- 3ª PLANTA 

 

Abonament diürn (laborables)……. 
 

Els comerciants i col·lectius (amb un mínim de 10 
vehicles)  gaudiran d’una reducció en l'abonament  
del 20 %. 

43,10 € 

Abonament nocturn + festius……… 43,10 € 
Abonament 24 hores…………….. 64,66 € 

 
 Els comerciants i col·lectius (amb un mínim de 5 vehicles)  gaudiran d’una 
reducció en l'abonament diürn i en l'abonament  de 24 hores del 10 %. 
 
(...)” 
 

 
“3.  APARCAMENT LES MORERES  
 

 
a) ABONAMENTS MENSUALS 

 

 
 

 
 

Abonament 24 hores 45,00 € 
Abonament motos 24 hores…..…..… 15,00 € 
Abonament de dilluns a divendres de 7.30 h a 21 h (mínim 5 vehicles) 24,79 € 

 
Els preus d’aquest apartat 3.a) no inclouen l’IVA. 

 
 

   b) ESTACIONAMENT ROTATIU  
 

S’aplicaren els preus públics establerts a  l’apartat 2.B)” 
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SEGON.- Exposar al públic, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
i al Tauler virtual d’edictes de la Corporació, durant un termini de 30 dies a fi i 
efecte que els interessats puguin formular les reclamacions que considerin 
oportunes. En cas de no efectuar-se reclamacions l’acord s’entendrà adoptat 
definitivament.  
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, bueno, yo no quisiera hacer aquello que hacía Barrio Sésamo, la diferencia 
entre arriba y abajo, ¿no?, pero una cosa es… Hay una diferencia entre un pacto 
y un acuerdo. 

En cuanto al tema de los presupuestos, los presupuestos salieron adelante 
gracias al voto no solamente de Ciudadanos o a los acuerdos –no pactos, 
acuerdos, si hay algún pacto ya lo dirá el Partido Socialista– a los que ustedes 
llegaran con el Partido Socialista. El presupuesto salió adelante gracias al voto 
de Ciudadanos, gracias al voto del PDeCAT, a la abstención del Partido Popular 
y de esta concejal que habla. 

Yo quisiera comentar a la señora alcaldesa que después de la votación de este 
punto tengo que salir por motivos familiares, como usted sabe, y tengo que dejar 
el pleno. Mi voto será a favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, bien. Nosotros hace algo más de un año que tuvimos la oportunidad de que 
la empresa PROGESER fuera totalmente municipal y no se hizo. Éste fue el 
momento, o era el momento, para hacer un estudio general de todo el 
aparcamiento de la ciudad. Canviem Esplugues siempre hemos sido críticos con 
las zonas verdes y azules. Lo que se pretende con este dictamen es seguir 
poniendo parches, primero en Les Moreres, que ante la poca demanda se puso 
el aparcamiento a precio de derribo, que ahora se quiere corregir. Y en la plaza 
Cataluña, más de lo mismo. Aun así, con el cambio de tarifas, le saldrá a la 
empresa, a las empresas que cojan estas plazas, aparcar les saldrá más barato 
todo un día que a muchos vecinos o vecinas que vayan al ambulatorio, al médico. 
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esta propuesta y Canviem Esplugues 
votaremos en contra.” 

La senyora Coll diu: 
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“Des de la CUP, tot i que entenem el sentit d’equipar preus, nosaltres sempre 
hem apostat per la remunicipalització dels serveis públics i per la gestió directa 
i, per tant, ens hi abstindrem. 

Una cosa que m’he deixat d’abans. Quan es va recuperar la propietat de la gestió 
de La Baronda, se’ns va dir «no costarà un duro». Això jo crec recordar que es 
va dir a tothom. Que la recuperàvem perquè l’empresa que ho portava no s’havia 
fet càrrec dels seus compromisos i, per tant, teníem una oportunitat històrica. 
Doncs, tan històrica...” 

La senyora Díaz diu: 

“Podríem recuperar qui va dir això perquè, efectivament, la llei contempla que 
s’ha d’indemnitzar exactament... O sigui, el que fa és taxar perfectament el 
procediment que es produïa en un cas com el que ens va passar amb La 
Baronda. I a banda, si algú va dir això es va equivocar. No sabem qui és. Si més 
no, la responsable política o els serveis jurídics no van ser segur, perquè des del 
primer dia ens van explicar què és el que contenia la llei i què és el que s’havia 
de produir. El que desconeixíem és com acabaria.  

Com ha acabat, jo crec que els veïns i veïnes ho poden entendre molt bé. Si 
nosaltres haguéssim començat o haguéssim fet aquesta obra, a nosaltres ens 
hagués costat bastant més. Jo no puc dir ara una xifra, perquè no sóc taxadora, 
però per les taxacions que tenim, estem parlant d’una obra que ens hagués 
costat probablement entre 14 i 17 milions d’euros. Si aquest Ajuntament hagués 
decidir no enderrocar i fer l’obra per sí mateix, a nosaltres probablement ens 
hagués costat aquesta quantitat. Quan mirem quin és el preu d’indemnització, 
l’únic que sabem és que tenim un equipament amb un valor superior al preu que 
ens ha costat. No és que ens vulguem enriquir de manera il·lícita, però és veritat 
que un procediment com el que s’ha produït, en aquest cas la quiebra o el 
concurs de creditors que porta a la liquidació de Baronda Futur i especialment 
de TAU ICESA, bé, ens porta a poder obtenir un equipament que té un preu 
pràcticament del doble de la indemnització que hem pagat.  

Per tant, aquest Ajuntament no ha hagut de pagar més del preu del valor que té, 
sinó que, al contrari, ha pagat menys possiblement perquè s’han produït unes 
quites importants sobre aquests préstecs hipotecaris que inicialment s’havien 
concertat.  

Bé, crec que qui guanya al final és la ciutadania en poder tenir un immoble, un 
equipament d’un valor que, torno a dir, probablement, i si no podem aconseguir 
les taxacions que alguna entitat financera tenia feta, podem aconseguir aquestes 
taxacions i comprovarem que el que hem pagat és menys de la meitat del seu 
valor. Si algú va dir alguna cosa, no sé qui és aquest algú, però aquest algú es 
va equivocar. Però ni els serveis jurídics ni els serveis econòmics i, per 
descomptat, els responsables directes, no vam poder dir que això no... És el que 
ens hagués agradat, clar, però les coses tenen el seu preu i, torno a dir, no és 
un enriquiment il·lícit perquè s’ha produït com està taxada per la llei, però...  
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Bé, no diré més, que encara diré alguna cosa que no és apropiada, però hem 
tingut molta sort. Ho diré així, de manera més prudent i planera. Hem tingut molta 
sort amb tot això, i em sap greu perquè segurament amb una crisi, i amb el 
tancament o liquidació d’una empresa. Són llocs de treball, són altres coses que 
es perden pel camí, per tant, ho sentim molt però el que és la ciutat d’Esplugues, 
d’aquesta operació crec que ha sortit molt ben parada. Simplement recordar-ho 
així, de manera molt breu. 

Els veïns ho entenen. Si jo adquireixo un habitatge per tal... Bé, és el que ens ha 
passat. Un immoble o un equipament amb un valor també incalculable des del 
punt de vista del patrimoni industrial, però especialment amb un valor real 
econòmic que no és el que hem pagat nosaltres. 

Quant a la resta, es poden fer frases però no coincidirà amb la realitat. Senyora 
Coll, això que li dic és així. Ara, si algú ho va dir, es va equivocar. El que 
desconec és si es va equivocar amb mala fe o amb bona fe.” 

La senyora Coll diu: 

“Ja ho buscarem. Que no s’hagués de pagar per recuperar-ho, sinó que no ens 
costaria més diners després, i hem anat pagant cada vegada...” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, sí, està bé que contrastem aquestes coses que es diuen, perquè és 
important dir les coses tal com són. Gràcies, senyora Coll.” 

El senyor Sanz diu: 

“Si em permet l’alcaldessa, només un aclariment. Ho dic perquè sembla que faci 
referència a obres d’adequació que hem fet a posteriori. Només dir-li que abans 
que l’Ajuntament tornés a adquirir la titularitat d’ús de La Baronda, l’Ajuntament 
va encarregar una auditoria de desperfectes d’aquest edifici, que estava valorada 
aproximadament en 540.000 i escaig euros. I això es va descomptar del que vam 
pagar.  

Per tant, això que estem fent ara de reparació, de millora, d’adequació, es va fer 
contra aquesta auditoria i, per tant, contra un preu que ja s’havia descomptat del 
pagament, perquè vam valorar quins eren els desperfectes que tenia en aquell 
moment.” 

 El senyor Siquier diu: 

“Bé, pel que fa al dictamen nou, des del Partit Demòcrata veiem amb certa lògica 
que s’intenti optimitzar i rendibilitzar els aparcaments que tenim buits a les 
nostres infraestructures, i atenent també les experiències que hem tingut 
recentment, ja vam fer una prova amb treballadors de la Nestlé per intentar donar 
servei a una demanda que ens pensàvem que era esperada a Les Moreres, i ha 



 
 pàg 43
   
 

sortit molt i molt bé. Crec que aquesta fórmula també passarà a Plaça Catalunya, 
i per això es mereix una adequació horària i uns percentatges, per acabar de 
seduir, doncs, aquesta demanda que entenem que existeix i que hi és. Hi votem 
a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Iniciativa hi vota a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular troba que és una molt bona opció, per tant, hi votarem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“També des d’Esquerra entenem que intentar rendibilitzar el patrimoni municipal, 
que al cap i a la fi és de tots, és una estratègia intel·ligent, que vetlla per 
l’eficiència econòmica i, per tant, hi votarem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien. Desde Ciudadanos Esplugues aclarar primero a la señora Benito que lo 
que hablábamos no es de presupuestos, es un pacto PSC Esplugues con 
Ciudadanos Esplugues para aprobar ese presupuesto, que incluía 12 puntos, 
como ustedes saben y hemos explicado en alguna ocasión, y uno de estos 
puntos era precisamente la inversión de la calle y del arreglo en Àngel Guimerà. 
Es lo que he explicado antes. 

Efectivamente, los votos del presupuesto son los que usted ha dicho antes y 
nadie habla de eso, pero sí que recordamos que es una propuesta de 
Ciudadanos Esplugues, que el Partido Socialista de Esplugues aceptó, y por lo 
tanto está en ese pacto y se da cumplimiento con esta modificación de crédito. 
Nada más. 

En cuanto al dictamen que votamos en este punto, bueno, ya se ha dicho, es 
aprovechar mejor los recursos del ayuntamiento, y nuestro voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, només dir que sí, que la pretensió, com bé es deia, era, primer, facilitar 
especialment a empreses o grans col·lectius l’aparcament en horari laboral, 
perquè no parlem d’abonaments de 24 hores sinó en horari laboral. Això entenem 
que té avantatges en tots els sentits, també per a l’ocupació de la via pública per 
part d’aquests usuaris que vénen a treballar a la nostra ciutat, alguns d’ells 
podrien ser fins i tot d’Esplugues però normalment aquests es mouen a peu, i per 
tant, el que fem és facilitar-ho perquè ho facin en aquests pàrquings. I també, 
com bé deia el regidor d’Esquerra Republicana, amortitzant o millorant 
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l’amortització dels espais que ja tenim, donat que especialment hi ha places 
buides i, per tant, ja és bo facilitar per poder-les ocupar.  

Per tant, aquesta és la voluntat. El regidor senyor Julián Carrasco feia referència 
a algunes qüestions que jo no he acabat d’entendre, com que els veïns pagaran 
més. No, els veïns tenen les mateixes opcions i també tenen tarifes dintre 
d’aquests pàrquings municipals per utilitzar-los en abonaments de 24 hores, o 
amb altres abonaments, que també poden fer-los servir. Per tant, entenem que..., 
no entenem massa l’argumentació, no? 

Simplement, en tot cas a la regidora de la CUP dir-li que vostès, com a membres 
del consell d’administració de PROGESER, en aquesta ocasió i en l’aprovació 
de la proposta de portar al ple aquest punt, doncs, no van manifestar res al 
respecte, vostè s’ha abstingut en la qüestió, però en tot cas, tampoc (no s’escolta 
la gravació) res en aquest sentit.” 

La senyora Coll diu: 

“ (no s’escolta la gravació)  organització assembleària, fins que no ho parlem a 
l’assemblea no tenim la postura.” 

El senyor Sanz diu: 

“Només ho aclareixo.” 

La senyora Díaz diu: 

“Senyor Carrasco.” 

El senyor Carrasco diu: 

“No sé si no se ha entendido bien, pero lo explico otra vez. La cuestión es 
sencilla: en la Plaza Cataluña, la plaza de aparcamiento le costará 24 euros más 
IVA a cualquier empresa que coja más de diez plazas, ¿vale? Y una hora… En 
Les Moreres. Bueno, en Les Moreres y Plaza Cataluña, la tercera planta. Bueno, 
es igual. En los tres aparcamientos de alguna forma, vamos a trabajar así, para 
las empresas.  

Bien, se dice: si hay más de diez coches, pues habrá un precio especial. ¿Vale? 
Bien. Una hora verde o azul en Esplugues cuesta 1 euros 55 minutos. O sea, 
una hora un euro, prácticamente. Y a esta gente les va a salir a 1 euro y poco el 
día entero, y tendrán el coche guardado en un parquin. O sea que, por lo tanto, 
yo creo que aquí quien se va a beneficiar van a ser las empresas.  

Por eso decía que un vecino que vaya al ambulatorio, al médico, y aparque una 
hora, le va a costar lo mismo que a un señor que va a dejar el coche todo el día 
metido en el parquin.” 
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La senyora Díaz diu: 

“Un vecino residente paga 1 euro a la semana. Un vecino residente paga 1 euro 
a la semana en la zona verde. No, claro, vamos a explicarlo bien.” 

El senyor Carrasco diu: 

“No, no, a ver…” 

La senyora Díaz diu: 

“No, espere, que se lo explico y le paso la palabra para que si quiere vuelva a 
intervenir, pero eso de entrada.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Es que no había acabado.” 

La senyora Díaz diu: 

“Y segundo: si el vecino quiere aparcar donde aparcan estas empresas, estas 
personas que vienen a trabajar a Esplugues y que, a ver, yo creo que también 
hay que facilitar que puedan aparcar de una manera adecuada. Yo estoy 
encantada de que no lo tengan en la vía pública mal colocado. Pero los vecinos 
tienen exactamente la misma posibilidad de hacerlo. Es decir, precisamente Les 
Moreres es un aparcamiento que hemos tenido durante muchísimo tiempo, sobre 
todo al principio, porque no era conocido, porque los vecinos de la zona 
seguramente ya tenían un aparcamiento en sus propios edificios, pero por el 
motivo que sea, hemos conseguido facilitar y, lo que decía antes, sacar coches 
que teníamos en la vía pública y colocarlos en ese aparcamiento. 
Evidentemente, que pagando… Usted ha hecho un cálculo de una hora, pero es 
gente que aparca cada día –cada día. El vecino residente, que tiene tarjeta y 
aparca en la vía pública, no paga eso, paga 1 euro a la semana, o lo que es lo 
mismo, 4 euros al mes. El raonament me’l pot fer ara com vulgui, però no 
descol·loquem.” 

El senyor Carrasco diu: 

“A ver, yo lo que estoy diciendo es que este señor que va a aparcar ahí le va a 
costar 1 euro al día, aproximadamente. Y a un vecino que vaya…” 

La senyors Díaz diu: 

“¿Y la propuesta suya cuál ha sido? ¿Que pague cuánto? Porque no lo oí en la 
informativa que nos dijera: «No, es que debe pagar el doble o debe pagar la 
mitad.»” 

El senyor Carrasco diu: 
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“No, el problema es que esto ya, los números estaban hechos. Entonces ya yo 
puedo decir misa, que al final no se me va a tener en cuenta. Primero, yo lo que 
estaba diciendo es una cosa. Señora alcaldesa, un momento que acabe. Estaba 
diciendo…” 

La senyora Díaz diu: 

“És per recordar quan vostè ha passat per PROGESER, perquè veurà que no 
funcionem com acaba de dir. Nosaltres no venim amb uns números, nosaltres 
vam fer aquesta proposta a la societat municipal mixta, on estem representants 
també els grups, en aquest cas estava representat el grup de la CUP i el grup 
del Partit Popular, precisament en aquest l’hem fet canvi, entren altres persones, 
i veuran que el que fem és plantejar els temes i intentar veure si estem d’acord, 
si hi ha un cert consens, per portar-los aquí, al ple. No venim amb uns números 
fets i esto es lo que hay. I a PROGESER ho podrà comprovar.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Pero precisamente, cuando PROGESER ya dicta unos precios, después aquí, 
en la informativa, es complicado cambiarlos. ¿Estamos de acuerdo o no?” 

La senyora Díaz diu: 

“No.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Porque todo funciona por votaciones, en un momento dado funciona por 
votaciones y, bueno… 

Yo lo que quería decir, y quiero que lo entendáis y que lo entienda la gente, es 
que este señor que tiene un aparcamiento, todo el día el coche metido en un 
aparcamiento cubierto, le va a costar 1 euro al día. Y cualquier vecino de 
Esplugues que vaya –he puesto el ambulatorio, pero podría decir que vaya a 
Sant Joan de Déu– y esté una hora en la zona verde o en la zona azul, le va a 
costar 1 euro, lo mismo. Por lo tanto, de lo que sería cuestión es que si queremos 
rentabilizar esto y son empresas las que van a ocupar estos espacios, le 
pongamos un precio más elevado, porque, si no, el vecino al final paga mucho 
más que una empresa, ya lo digo. Por 1 euro estará una hora, y la empresa por 
1 euro estará todo el día. 

Yo creo que me he explicado claramente.” 

La senyora Díaz diu: 

“Señor Carrasco, lo único que sí, que, a lo mejor ahora, en el pleno, no vamos a 
hacer números ni vamos a modificar el dictamen que traíamos, pero yo creo que 
lo mejor es, cuando usted tenga propuesta, no renuncie a proponerlo porque 
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imagine que ya todo es inamovible. No renuncie a hacerlo. Además, es bueno 
que lo haga porque si todo es inamovible lo podrá denunciar después. Pero claro, 
no me venga al pleno a decir que es que no lo propuso porque esto ya estaba 
calculado y era inamovible.  

Con lo cual, yo le invito en próximos puntos a que, si usted tiene una propuesta 
que cree que es mejor, nosotros siempre le vamos a escuchar. Bueno, 
nosotros… Es que al final, lo que sale de aquí lo votamos entre todos. Es que 
aquí hay 21 concejales que acaban votando el punto. Con lo cual, yo lo que le 
propongo es, oiga, usted siempre puede sentirse completamente, como no 
puede ser de otra manera, además, porque es que tiene la potestad con su acta 
de concejal, pero haga las propuestas. Si puede ser, pues eso, antes o en la 
comisión informativa, de manera que siempre hay tiempo a todo. 

A la reunió que vam anar, precisament abans parlàvem dels noms de carrer, es 
van fer propostes sobre la marxa, i fins i tot recordo una del senyor Torras dient: 
«No, a aquesta exactament no li direm així sinó que li direm el nom de la dona.» 
Bé, doncs era una bona proposta i tothom la va abraçar. És a dir, jo crec que no 
hem de renunciar a fer propostes.  

Ara, això que ens explica no és ben bé així –no és ben bé així. No és el veí ni la 
veïna, no ens faci trampes. O sigui, la zona blava d’Esplugues segurament..., no 
li diré que és la més barata, però entre les cinc més barates, o entre les tres més 
barates de l’Àrea Metropolitana, estic convençuda que sí. Per tant... 

No, és una zona blava, no és per a veïns, és per a la persona que ve. De vegades 
pot ser un senyor que ve de Sant Feliu a fer una gestió a l’Ajuntament 
d’Esplugues, pot ser una persona que ve a comprar de Molins de Rei a una tenda 
d’Esplugues, i la zona blava és per donar mobilitat, no és perquè els veïns 
pagaran un euro. No. Ara, el veí resident sí que té una tarja que l’acredita com a 
tal, i aquest sí que paga 1 euro a la setmana, que són 4 euros al mes. Si vol un 
dia, amb tranquil·litat, perquè crec que tampoc no és el lloc, fem aquests 
números a què vostè ens convida, però podrà veure que el veí també podrà 
accedir a aquestes tarifes. Aquestes tarifes no són per a empreses, aquestes 
són tarifes determinades. 

Recordo que hi ha altres tarifes a les que es poden acollir els veïns i veïnes 
també, per tant, jo crec que no podem comparar. No és que durant tot el dia 
estigui tothom... Són les persones que vénen a treballar i durant el temps que 
treballen tenen els seus cotxes ordenats, la qual cosa crec que és un benefici 
per a la ciutat.  

Ara, si la seva proposta és que hauríem de revisar encara més a l’alça, que és 
el que proposem ara, apujar, doncs, si diu que encara hauria de ser més, bé, 
doncs faci la proposta i l’estudiarem entre tots plegats, i decidirem si el que ens 
convé és això, val? Però no renunciï a fer-ho, no s’esperi al ple a votar en contra.” 

El senyor Carrasco diu: 
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“No, o sea, he votado en contra precisamente por esto, pero he votado en contra 
porque ya sabéis que las zonas azules y mi grupo no casan.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, senyora Benito. ¿Sobre este punto?” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, sobre este punto. Por la referencia que ha hecho el señor Roldán, nada más 
contestarle brevemente. Posiblemente yo es que me he explicado muy mal y no 
se me ha entendido. A mí me parece bien que usted en particular intente sacar 
adelante nuestro programa electoral, a mí me parece muy bien. Yo, a lo que 
hacía referencia, es a que injustamente ustedes, en redes sociales, van diciendo 
que gracias a ustedes se ha sacado el presupuesto. Y ya que usted ha hecho 
referencia al pacto que había hecho con el PSC, hombre, he visto la oportunidad 
para recordarle que no ha sido así, que el presupuesto en Esplugues se ha 
sacado gracias a sus votos, efectivamente, a los votos del PDeCAT, lo quiero 
volver a recordar para que lo sepan todos los ciudadanos, al voto de Ciudadanos, 
del PDeCAT, abstención del PP y esta concejal. Es justo que los ciudadanos lo 
sepan, porque no ha sido gracias a ustedes exclusivamente. Y con esto me tengo 
que ir, si usted me lo permite.” 

La senyora Díaz diu: 

“Faltaría más, señora Benito. Que evolucioni el seu problema personal el més 
favorablement possible, li desitgem de tot cor. I em sembla que ens reclama el 
secretari que el Grup Socialista expressi de manera formal el vot, tot i que es 
pugui intuir.” 

El senyor Sanz diu: 

“Doncs, el Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, 
Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. 
Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, 
Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Laura Benito 
Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir divuit vots. Vota en contra el regidor 
Sr. Julián Carrasco González, és a dir un vot. S’hi absté la regidora Sra. Anna 
Coll Zabala, és a dir un vot. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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MOCIONS 

6/18.- Moció de la totalitat dels càrrecs electes a l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, amb motiu d’iniciar els tràmits per a l’obtenció del segell 
“Esplugues, ciutat amiga de la infància”. 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, amb això podem passar a l’apartat de mocions. La primera és la moció 
6/18, de la totalitat dels càrrecs electes a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb motiu d’iniciar els tràmits per a l’obtenció del segell «Esplugues, ciutat amiga 
de la infància». I per a la seva presentació té la paraula la regidora delega en 
matèria d’infància, la senyora Montse Zamora.” 

La senyora Zamora diu: 

“Bé, com sabeu, UNICEF és una organització internacional que depèn de 
l’organització de Nacions Unides, amb l’objectiu de defensar els drets de la 
infància establerts a la Convenció de Drets d’Infància i Declaració Universal dels 
Drets Humans.  

El context municipal és un escenari privilegiat per a la promoció i defensa 
d’aquests drets, ja que els governs locals són les administracions més properes 
a la ciutadania, i els nens i nenes en particular, per això UNICEF desenvolupa 
dos programes per afavorir que les polítiques públiques municipals, dirigides a la 
infància i adolescència, acompleixin aquesta convenció dels drets d’infància.  

Primer, el programa «Municipi aliat», que és un programa que es compromet a 
treballar de forma coordinada i estable a favor de la infància i adolescència des 
d’una perspectiva de drets, i el programa «Ciutats amigues de la infància», 
orientats a la promoció i a la protecció de la infància. 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ja es va adherir al programa «Municipi 
aliat» l’any 2016, amb aquest propòsit, i avançant amb l’obtenció del segell de 
reconeixement «Ciutat amiga de la infància». Els pilars fonamentals d’aquest 
programa són el disseny de polítiques públiques eficaces que es basin en la 
Convenció de Drets de la Infància i Adolescència, i a orientar les actuacions de 
la seva protecció, provisió, prevenció, promoció i participació, i l’impuls d’aliances 
entre tots els actors relacionats amb la infància i a escala municipal.  

L’Ajuntament d’Esplugues ha reflectit la seva ferma voluntat de difondre i vetllar 
per aquest compliment de la Convenció dels Drets dels Infants en tots els serveis, 
programes i projectes d’atenció a la infància i adolescència, que es desenvolupen 
des de les diferents regidories. És per això que proposem al ple municipal un 
únic punt, que és sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol iniciar els tràmits per a 
l’obtenció d’aquest segell de reconeixement a Esplugues com a «Ciutat amiga 
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de la infància», i comptar amb el posterior suport i col·laboració per seguir 
millorant i innovant en aquestes polítiques adreçades a la infància i 
adolescència.” 

La senyora Díaz diu: 

“A veure, és una moció una mica particular, perquè, efectivament, no és que 
sigui... Sí que té un contingut polític, però no és una moció política com 
l’entenem, sinó que és la petició que per part d’UNICEF ens han demanat per 
poder continuar amb aquest tràmit d’Esplugues Ciutat amiga de la infància. Per 
tant, formalment, si ens demanen això, jo crec que formalment també podríem 
expressar el nostre suport a la moció, perquè pugui prosperar.” 

El senyor Comellas diu: 

“Sí. A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, Canviem votaremos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP hi votarem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Millà diu: 

“Sí, nosaltres hi votem a favor i ens sembla una molt bona idea, i que potser serà 
l’ocasió de reflexionar quina és la feina que fem des de l’Ajuntament amb 
referència als drets dels infants. Se m’acudeixen unes quantes coses, com que 
no sé si el nostre municipi, o el nostre Ajuntament, treballa o garanteix que no hi 
hagi cap tipus de discriminació cap a cap nen o nena, si garantim que tinguin 
totes les necessitats cobertes, si garantim que tinguin un nivell de vida adequat 
o facilitem o garantim que els pares els puguin donar aquest nivell de vida, i si 
garantim, per exemple, que puguem..., que acollim infants i famílies d’infants dels 
anomenats refugiats, que també són infants. Llavors, potser és l’ocasió de 
començar a reflexionar seriosament i tirar endavant aquestes polítiques. Hi 
votem que sí.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota favorablement.” 

El senyor Torras diu: 
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“Nosaltres també hi votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Ciutadans Esplugues hi vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, el Grup Municipal socialista hi vota a favor, però val a dir que jo crec que 
està bé la reflexió que feia Iniciativa, jo crec que sempre es pot millorar, i quan 
parlem dels drets de la infància especialment, per la sensibilitat que tenen, però 
vaja, en tot cas afegir que l’Ajuntament d’Esplugues fa molt temps que 
desenvolupa polítiques en aquesta matèria, que ens cuidem, que ens 
preocupem, especialment, com dèiem, per la infància o la gent gran, també és 
un altre cas, perquè precisament es puguin garantir aquests drets i el benestar 
dels nens i nenes d’Esplugues.  

Tenim molt exemples de molts tipus en polítiques en aquesta línia, fins i tot amb 
polítiques d’igualtat, invertim molts diners en la possibilitat que nens i nenes, tots, 
tinguin les mateixes oportunitats per accedir a activitats extraescolars, 
esportives, culturals, etcètera, i això és un salt qualitatiu en la defensa dels drets 
d’aquests nens i nenes, o amb altres qüestions com l’alimentació, etcètera.  

Ara bé, dic que la reflexió està bé perquè jo crec que és una matèria que sempre 
podem millorar i sempre es pot fer més, segur. Per tant, una cosa no treu l’altra, 
i en tot cas la moció en concret que ens porta a formar part d’aquesta xarxa de 
ciutats amigues de la infància també és un espai de compartir entre els diferents 
municipis què és el que es pot fer. Per tant, jo entenc que recollim la proposta, 
que podem millorar, però també volia deixar clar que Déu n’hi do el que ja està 
fent actualment l’Ajuntament d’Esplugues.” 

La senyora Díaz diu: 

“Crec que la reflexió que ens suggereix la regidora Millà és molt oportuna, i 
només dir que no voldria que aquesta moció passés sense pena ni glòria, perquè 
és una moció molt important. És un format diferent, esperàvem una adhesió, una 
declaració, però ens han demanat formalment una moció. No és l’habitual però 
és veritat que és un tema molt important.  

Torno a dir, és molt important també que reflexionem sobre el que fem cada dia, 
perquè sempre tenim oportunitat de millora, però potser avançar que la regidora 
està treballant de manera molt intensa també amb el personal tècnic d’infància, 
per redactar el Pla d’infància. No només era important aprovar aquest text, sinó 
que també és molt important aquesta redacció. Nosaltres havíem pensat 
especialment poder-ho treballar amb els infants, amb les escoles, perquè crec 
que també els infants han de ser els primers protagonistes per poder redactar 
aquest Pla d’infància de la nostra ciutat, però també és veritat, i ara miràvem 
aquesta reflexió, i pensava que tenim regidors i regidores que voldran participar 
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de manera molt directa, però especialment aquella regidora que durant molts 
anys ha treballat amb els infants, que durant molts any ha tingut contacte amb 
les famílies de manera directa, que coneix perfectament aquesta realitat, i per 
tant, que estaríem encantadíssimes que pogués participar de manera directa, o 
d’alguna manera, en aquesta redacció.  

Evidentment, doncs, convidar a tothom, com no podria ser d’una altra manera 
quan fem plans participatius, no ho podem fer de manera diferent, però aquella 
persona que ha tingut, per la seva professió, pel seu lloc de treball, aquest 
contacte tan directe, té moltes coses a aportar. Per tant, sempre seran molt 
benvingudes. 

Sotmès a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, 
Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. 
Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, 
Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, 
Sr. Julián Carrasco González i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir dinou vots.  

La moció s’aprova per unanimitat. 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

7/18.- Moció del grup municipal PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, per demanar el trasllat dels presos independentistes a presons 
catalanes.  

Dit això, ara sí, passem a la següent moció, si no tenen res a afegir, que és la 
moció 7/18, la moció del Grup Municipal del PDeCAT, i en aquest cas crec que 
també amb l’adhesió o amb la cosignatura del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, tot i que en el moment de l’elaboració de l’ordre del 
dia del ple no el vam incloure perquè així no era. Com deia, moció per demanar 
el trasllat dels presos independentistes a presons catalanes.” 

El senyor Siquier: 

“Gràcies, alcaldessa. La moció promoguda pel Partit Demòcrata, juntament amb 
Esquerra Republicana – Gent per Esplugues, que la subscriu, agraeix en primer 
lloc les diferents aportacions rebudes pels diferents grups municipals, que l’han 
enriquida força.  

«El 12 de gener, el Tribunal Suprem va denegar als diputats electes Junqueras, 
Sánchez i Forn assistir als plens del Parlament i, alhora, desestimava la petició 
de Junqueras de ser traslladar a una presó catalana. 
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El 2 de febrer, el jutge Pablo Llarena va decidir mantenir en presó preventiva 
Joaquim Forn. La decisió es produïa després que Forn renunciés a la seva acta 
de diputat. Forn i Junqueras són a la presó des del 2 de novembre passat, quan 
la jutge de I' Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va decretar presó 
incondicional. Cuixart i Sánchez són a la presó des del 16 d'octubre, acusats de 
sedició.  

Diversos pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva com 
una mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui 
estrictament necessari, i mai amb finalitat punitiva. Les persones preses o estan 
actualment a 600 quilometres de distància de Catalunya, on hi tenen els seus 
domicilis famílies i vincles afectius.  

Segons el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l'ONU i el 
Conveni Europeu pera la Protecció deis Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals, l'empresonament d'una persona s'ha d'efectuar a la presó més 
propera a la seva llar. El principi de seguretat de les persones detingudes o 
empresonades admès el 9 de desembre de 1988 per I' Assembla General de 
l'ONU, diu: ‘Si la persona detinguda o presa així ho requereix, se’l mantindrà en 
una presó situada a distància raonable de la seva residencia habitual.’  

La situació d'allunyament és una circumstància que no només afecta les 
persones empresonades, que són aïllades del seu entorn i origen, sinó també 
sobre les seves famílies i amistats, que han de pagar els costos econòmics i 
emocionaIs d'aquest allunyament. 

Esplugues de Llobregat, ciutat compromesa amb els valors de la llibertat, la pau 
i la defensa dels drets humans, ha de poder mostrar el seu desacord envers 
aquesta practica d'allunyar els presos de les seves famílies. Per aquests motius, 
el grups municipals del Partit Demòcrata i d’Esquerra Republicana proposem al 
ple de l'Ajuntament d'Esplugues l'adopció dels següents acords: 

Primer.- L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat expressa el seu desacord amb 
la decisió de mantenir en presó preventiva càrrecs electes i representants de 
dues de les entitats més importants de Catalunya, i alhora manifesta, però, 
respecte a les decisions judicials. 

Segon.- L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat considera que l'aplicació de la 
mesura cautelar, com la presó preventiva, adoptada pel Tribunal Suprem, 
dificulta la normalització de la situació política a Catalunya. 

Tercer.- L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat considera l'allunyament 
penitenciari com un càstig social que pot vulnerar els drets reconeguts pel Dret 
Internacional i atemptar contra els drets humans, i defensa que mentre no es 
produeixi l’excarceració, i per raons d'humanitat, es procedeixi immediatament al 
trasllat de Forn, Junqueras, Cuixart i Sánchez a centres penitenciaris catalans. 
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Quart.- Traslladar aquesta moció al Congrés dels Diputats, al Parlament de 
Catalunya, al Síndic de Greuges, al CDR d'aquesta ciutat, a I' ANC d'Esplugues 
de Llobregat, a Ómnium d'Esplugues de Llobregat a l‘Associació Catalana dels 
Drets Civils.»” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Senyor Comellas, comencem per vostè.”  

El senyor Comellas diu: 

“Molt bé, gràcies, alcaldessa. Salutacions i ànims a l’honorable conseller Quim 
Forn, a l’honorable vicepresident Junqueras, als presos polítics Jordi Cuixart i 
Jordi Sánchez, i a les seves famílies. Tant de bo pugui articular un missatge amb 
el que les 1.578 persones que em van escollir regidor d’Esplugues se sentin 
identificades, siguin independentistes, com jo, o no. 

Dit això, crec que s’ha de tenir un fetge de rajada o ser molt hipòcrita per fer 
presentar aquesta moció al portaveu del PDeCAT, quan resulta que els seus 
representats, els seus set representants, no defensen els valors republicans de 
la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Ans al contrari. 

Dit això, remarcaria que ser polític o activista social són decisions lliures i 
voluntàries, però que als estats de tall totalitaris surten molt cares. Els fruits per 
a tota la societat, si la causa és reeixida, són, però, molt importants. Sabem a qui 
ens enfrontem: 1.- a una administració de tall autoritari que creu que la 
democràcia és només un formalisme per arribar al poder i no pas un fòrum 
ordenat per debatre les idees; 2.- a un cap d’estat d’una casa reial hereva d’un 
generalíssim feixista, colpista i sanguinari, que es representa només a ella 
mateixa; i 3.- a les actuacions del jutge Llarena, contradictòries i presumptament 
prevaricadores. 

Nelson Mandela, empresonat en el seu moment per terrorisme, del que no va 
abjurar mai car considerava que era legítim afrontar la violència amb violència a 
l’apartheid, va ser fidel, però, a l’esperit de conciliació. Així, va aprendre l’idioma 
afrikaans i es va familiaritzar amb el llegat cultural d’aquells que el mantenien 
pres. Aquest compromís amb la reconciliació va ser decisiu després de desenes 
d’entrevistes amb representants del Ministeri de l’Interior de Sudàfrica per al seu 
alliberament. Malgrat el bany de sang inesperat, inimaginable i sense precedents 
que el seu alliberament va provocar, Sudàfrica avui és un país més lliure que 
abans.  

Als independentistes catalans no ens cal aprendre l’idioma ni aprendre a estudiar 
la cultura del nostre estat actual, com a Nelson Mandela, perquè l’idioma castellà 
és bell, atractiu, la cultura espanyola ha fet aportacions reconegudes arreu, però 
sí volem construir un estat amb unes estructures que no ens tractin com a súbdits 
vexables o apallissables, sinó com a ciutadans europeus.  
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Vicepresident, conseller, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, mostreu al món des dels 
budells del leviatan, quin estat monstruós patim ara els independentistes 
catalans, però també la resta de catalans i espanyols. El vostre patiment físic i 
mental, (no s’escolta la gravació) de la vostra resistència pacífica, és el peatge 
que vosaltres i les vostres famílies pagueu a aquest leviatan a canvi de les 
llibertats col·lectives. Força i molts ànims. M’hi abstindré. Gràcies.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí. Desde Canviem Esplugues creemos que a veces las decisiones políticas 
pueden traer consecuencias, y éstas la han traído, indudablemente. No obstante, 
como dice el punto 3 de la moción, el hecho de que haya gente en prisión no 
quiere decir que haya que castigar también a las familias, y por lo tanto queremos 
que el traslado sea a prisiones catalanas y votaremos a favor de la moción.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, nosaltres hi votarem a favor, malgrat que no creiem que s’hagi de demanar 
l’acostament de presos, i que aquesta és una qüestió de compliment de la llei. 
La dispersió de presos, que aquest estat coneix sobradament, no és un càstig al 
pres sinó a tota la seva família, i tanmateix creiem que no hi ha motiu perquè 
aquestes persones estiguin a presó, i des de la CUP exigim el seu alliberament 
immediat.” 

La senyora Millà diu: 

“A nosaltres ens sembla mentida que l’any 2018, i a Europa, estiguem demanant 
acostar presos polítics a casa, per portar-los a les presons al costat de casa, 
quan aquests presos polítics no haurien d’existir ni haurien d’haver entrat mai a 
presó. Per tant, el que hauríem de fer és exigir ja que surtin, que això ja fa massa 
que dura.  

Lamentablement, la situació és la que és, i evidentment hi votarem que sí, i hi 
votarem que sí per ells, pels presos polítics, votarem que sí per les seves 
famílies, i concretament, i després d’haver aprovat la moció anterior, doncs, pels 
drets dels seus fills de tenir els seus pares a prop. Aquesta, mira, pot ser una de 
les primeres accions que fem tots plegats en defensa o en aplicació de la 
moció..., o de ser ciutat amiga de la infància que hem votat abans. És per això 
que suposàvem que tot el consistori hi votaria a favor. Sembla ser que no serà 
així, però bé, a vegades, quan en teoria les coses són d’una manera i a la pràctica 
es veuen diferent. Nosaltres hi votem que sí.”  

La senyora Haro diu: 

“Són decisions judicials i nosaltres no som jutges, per tant, el Partit Popular hi 
votarà en contra.” 

El senyor Torras diu: 
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“Bé, aquesta moció és molt senzilla i molt simple. De fet, és una moció que, com 
és evident, no demana ni la independència ni la república, tampoc es fica amb la 
feina dels jutges, Déu ens guard de ficar-nos en la feina dels jutges. No es fica 
en si és just o no és just que aquestes persones estiguin a la presó, aquesta 
moció no va d’això tampoc, no demana ni tan sols l’excarceració, els grups 
polítics als quals representem sí que ho demanen això, però aquesta moció no 
va d’això. De fet, no demana ni tan sols que es revisi la mesura cautelar, que 
recordem que és una mesura cautelar. No demanem això, aquesta moció només 
demana una qüestió molt simple, que és l’acostament de quatre presos 
preventius a les seves famílies. Una decisió que, de fet, no és jurídica, no depèn 
d’un jutge. No depèn del poder judicial sinó que depèn del poder executiu i, per 
tant, no és una decisió jurídica sinó que és una decisió política, que la podria 
prendre ara mateix el ministre d’Interior. Si ell ho decidís, aquest vespre aquests 
presos estarien en una presó catalana. Per tant, no ens estem ficant amb el 
poder judicial, no és una decisió jurídica.  

Entenem que no votar que sí a aquesta moció només pot respondre a l’ús 
revengista del sistema penitenciari, i fins i tot entenem que pot tenir un punt sàdic, 
perquè al final a qui esteu castigant no votant que sí aquesta moció és a les 
famílies i, per tant, ens fa vergonya. Hi votarem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien. Desde Ciudadanos tenemos una visión completamente diferente. Vemos 
que nos presentan una moción desde el PDeCAT y Esquerra Republicana que 
directamente sí presiona a los jueces, se decía que no. O sea, expresar el 
rechazo a una decisión de mantener la prisión preventiva como ayuntamiento 
para nosotros es discutir o…” 

El senyor Torras diu: 

“El punt especifica que hi ha respecte als jutges.” 

El senyor Roldán diu: 

“Si me deja hablar, por favor, y no me interrumpen, explico nuestro 
posicionamiento. De alguna forma, digo, expresar el rechazo como ayuntamiento 
posiciona a esta institución en contra de esa decisión judicial, y es una forma de 
presión a los jueces, según nuestro punto de vista.  

Por lo tanto, entendemos que no es de recibo decirles a miembros de un alto 
tribunal cómo tienen que aplicar estas leyes, son decisiones…, si tienen que 
acercar los presos a Cataluña o que si la excarcelación se produzca lo antes 
posible. Es una decisión puramente judicial y desde Ciudadanos creemos, 
defendemos absolutamente la independencia judicial, y la queremos respetar 
siempre profundamente. Por tanto, no nos parece faena de los políticos que 
entremos en estos dictámenes.  
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Nos parece más bien que esta moción. Como el resto de actuaciones de los 
partidos independentistas en los últimos meses, lo que pretende es seguir 
tensando todo este lío institucional que siguen fomentando. Nosotros les 
proponemos que hagan su trabajo como políticos, les quiero recordar que hay 
una aplicación del artículo 155, que se impone o se aplica después de un golpe 
a la democracia, por una declaración unilateral de independencia. Además, 
igualmente hay que recordar que este artículo sigue vigente por la incapacidad 
de Esquerra Republicana de Catalunya y de Junts per Catalunya de formar 
gobierno y nombrar un president de la Generalitat que no tenga causas judiciales 
pendientes, y que además se ponga a trabajar enseguida por todos los 
catalanes. Nuestro voto es en contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, voldria començar, si m’ho permeten, fent algun aclariment, perquè el nostre 
grup ha fet diferents esmenes en aquesta moció perquè probablement, 
inicialment, tal com estava redactada, era difícil que comptés amb el nostre 
suport. Ho dic perquè el portaveu de Ciutadans feia referència ara a alguna 
paraula, «de rebuig», que hem canviat per «desacord», o alguna altra qüestió, i 
que per tant, em sabria greu si no disposa d’aquesta versió. Ho dic perquè 
nosaltres inicialment teníem alguns elements que volíem modificar, hem fet 
algunes esmenes a aquell text, i certament hem d’agrair també que en aquest 
cas per part del grup del PDeCAT i del grup d’Esquerra Republicana, que són 
els proposants de la moció, han estat acceptades, amb el que nosaltres ens hem 
sentit còmodes en aquesta moció. Simplement ho deia a efectes d’aclariment. 

I sobre el contingut de la moció, començant pel títol, que demana l’apropament 
dels presos independentistes, que no polítics, a presons catalanes, jo crec que 
ho hem fet en diverses ocasions, però és prou coneguda la posició del PSC al 
respecte, i no perquè l’haguem expressat en aquest Ajuntament, que ho hem fet, 
sinó també pels mitjans de comunicació, que han traslladat la posició del PSC. 
Nosaltres sempre ho hem dit, i continuem dient-ho: respecte absolut per les 
decisions judicials i per la seva independència, com entenem que no pot ser 
d’una altra forma en un estat democràtic. I saben que tampoc, com deia al 
principi, considerem presos polítics aquestes persones, ja que vivim en un país 
en el qual es respecta la llibertat política i gaudim de separació de poders. 

Però tanmateix, això no implica que sempre compartim les decisions judicials. 
Les respectem però no sempre les compartim, i en aquest cas, de fet, ja vàrem 
entendre en el seu moment, quan es va produir el primer dia aquesta presó 
preventiva, amb un comunicat que va fer el govern municipal, que aquesta la 
consideràvem desproporcionada, i així ho vàrem manifestar en aquell moment i 
ho continuem pensant. De fet, treure la llibertat a qualsevol persona entenem 
que és un element límit i que evidentment limita molt la llibertat d’aquestes 
persones, és evident, i per tant, s’han de prendre aquestes mesures quan els 
delictes estan molt clars, i com sempre es diu, o hi pot haver reiteració, etcètera. 
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Però en aquest cas, per això deia que ens semblava desproporcionada, ho vam 
manifestar en aquell moment i ho seguim pensant. 

Però és evident que, com deia el portaveu d’Esquerra Republicana, en aquest 
cas es presenta una moció que no entra en la motivació de l’empresonament, 
però que sí demana apropar aquestes persones a presons catalanes per 
qüestions humanitàries, de relacions socials, d’arrelament territorial. També 
econòmiques, per les pròpies famílies i, per tant, en conjunt, per evitar també a 
les famílies un major càstig, que a més a més no els correspon, en tot cas. 

En aquest sentit, ho deia abans, volem agrair l’acceptació de les nostres 
esmenes, i l’únic objecte o voluntat que han tingut aquestes esmenes 
precisament era centrar el contingut de la moció en aquest aspecte, en 
l’apropament dels presos a les presons catalanes, i evitar altres consideracions 
que potser estaven al redactat, però que probablement no podríem haver 
consensuat, i entenem que el fons de la moció, la importància estava en aquest 
apropament, no?  

De fet, el PSC també, a nivell nacional, ha fixat el seu posicionament en aquest 
sentit, sol·licitant que les mesures cautelars imposades als senyors Oriol 
Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, les puguin acomplir en 
centres penitenciaris catalans. Per tant, des de l’inici, en el fons de la qüestió 
hem estat d’acord. 

I a més a més, m’agradaria fer constar i convidaria fins i tot a la reflexió en aquest 
sentit a altres grups municipals a la consideració del seu vot, perquè crec que 
hem de saber diferenciar una cosa de l’altra. Jo crec que hem de ser capaços, 
que una cosa és el nostre posicionament polític, el nostre compartir o no, com 
deia, les decisions judicials respectant-les, nosaltres entenem que s’han de 
respectar però es poden compartir o no, però que en aquest cas hem de separar 
aquestes consideracions polítiques i de model, que segur que no compartim el 
PSC amb altres grups, i ho sabem, però que en aquest cas no estàvem parlant 
d’això. Jo crec que és una bona pràctica poder-ho separar i definir en aquest cas 
que estem parlant de qüestions humanitàries per a les famílies o persones 
properes, els afectats –els propis afectats– i que per tant, és de justícia poder-ho 
demanar en aquest cas, i probablement en altres. 

En definitiva, doncs, contents, com deia, per haver pogut consensuar aquesta 
redacció, i per tant, el nostre vot és a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, volia agrair de manera breu totes aquelles aportacions que heu fet els 
diferents grups municipals, en especial també al PSC, que fa possible l’aprovació 
d’aquesta moció, manifestant el compromís que Esplugues té envers les 
llibertats i els drets humans, reflectits en aquesta moció, tot i esperant també les 
recents accions de la Fiscalia de l’Estat, que arribi a bon port amb la màxima 
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brevetat possible pel que fa, en concret, a l’alliberament provisional sota fiança 
de 100.000 euros d’en Joaquim Forn. Moltes gràcies a tots, i tirarem endavant.” 

Sotmès a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, 
Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, 
Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco González i Sr. Albert Comellas 
Novillo, és a dir disset vots. Voten en contra els regidors Sra. Mercè Haro Capell 
i Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, és a dir dos vots. 

La moció s’aprova per majoria absoluta. 

 

 

8/18.- Moció dels grups municipals d’ICV-MES-AS, PDeCAT, ERC-GxE, CE 
i CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de protecció del model 
educatiu català. 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs, passem a la següent moció, la moció 8/18. No sé si prefereixen 
que la substanciem conjuntament perquè la 8/18 i la 9/18... O s’estimen més fer-
ho per separat? 

Doncs, la 8/18, moció dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds -
MES – AS, PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya – Gent per Esplugues, 
Canviem Esplugues i CUP, de l’Ajuntament d’Esplugues, de protecció del model 
educatiu català.  

Només parlava de poder-les defensar conjuntament i després expressar el vot 
per separat, però si s’estimen més fer la primera, ho fem com desitgin.” 

La senyora Millà diu: 

“A veure, no hem acceptat l’esmena que ha fet el PSC, per tant...” 

La senyora Díaz diu: 

“No, l’únic que deia és que són dues mocions que toquen una temàtica similar, i 
per estalviar temps, poder fer les explicacions conjuntes, per no haver de fer 
primer una moció i després una altra, i parlar conjuntament de les dues. Entenc 
que és el grup...” 

La senyora Millà diu: 
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“Preferim fer la que presentem, i després ja...” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, perfecte.” 

La senyora Millà diu: 

“Abans de presentar-la, volíem demanar al secretari que es pogués votar punt 
per punt aquesta moció. Sí?” 

El senyor secretari diu: 

“Per part de Secretaria i sent una moció, jo no tinc cap inconvenient.” 

La senyora Millà diu: 

“Val. Llavors, passo a exposar la moció. A veure, una educació pública i de 
qualitat inclusiva ha estat l’objectiu compartit per una immensa majoria social a 
Catalunya, i en defensa de... Podem dir que tenim un sistema educatiu 
d’immersió lingüística reconegut internacionalment, i que suposa una bona eina 
o una molt bona eina de cohesió. Ara, aprofitant la imposició del 155 per part del 
PP i Ciutadans bàsicament, en la seva particular batalla electoralista, volen 
danyar PP i Ciutadans, un dels principals pilars de consens de la societat 
catalana, precisament un dels que garanteixen la cohesió i la igualtat 
d’oportunitats. I volen encendre un conflicte lingüístic on no hi és, i que 
precisament el model educatiu català ha evitat que hi fos.  

S’han organitzat i han finançat fins i tot denúncies a escoles, exigint que 
determinades criatures rebessin classes exclusivament en castellà, i acabat 
obtenint fins i tot alguna sentència que nosaltres considerem que poc sentit 
lingüístic i pedagògic. El PP sembla que no té prou amb segregar alumnes en 
funció del sexe, fins i tot concertades, escoles elitistes, que ara volen introduir 
una nova figura de segregació que serà per qüestions lingüístiques.  

Des de fa més de 40 anys, la societat catalana i la majoria de partits, els arrelats 
al territori, almenys, hem vingut reivindicant el model d’integració lingüística i hem 
aconseguit contribuir al model d’èxit de l’escola catalana actual, i per tot això, no 
volem fer cap pas enrere i seguim defensant aquest model com a vàlid i 
necessari.  

I ara passo a llegir els punts d’acord de la moció: 

Primer.- Assumir com a Ajuntament el lideratge i convocatòria de les accions que 
calgui, mitjançant els mitjans de què es disposi, amb la finalitat de defensar 
l'escola pública catalana i el seu sistema educatiu, i fer-ne difusió a tota la 
població. 
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Segon.- Afirmar que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, 
convivència, democràcia i plurilingüisme, que ens ha de permetre treballar per la 
igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones critiques, lliures i autònomes. 
L'escola catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social 
indispensable a Catalunya.  

Tercer.- Defensar el model d'integració lingüística a l'escola catalana i rebutjar 
l'intent de segregació dels infants per motius lingüístics. 

Quart.- Exigir al Govern espanyol que cessi en la instrumentalització de la llengua 
i el model educatiu català, i que rectifiqui o descarti definitivament la seva intenció 
d'incloure una casella perquè les famílies puguin triar el castellà com a llengua 
vehicular a l'escola catalana. 

Cinquè.- Demanar al Partit Popular i a Ciutadans que no atiïn un conflicte 
lingüístic que el model d'immersió lingüística havia evitat, i que aturin les 
falsedats sobre un dels principals pilars i consensos de la societat catalana, 
aquells que garanteixen la cohesió social i la igualtat d'oportunitats al nostre país. 

Sisè.- Defensar la professionalitat dels equips educatius i afirmem que 
conjuntament amb l'autonomia de centre i la participació de la comunitat 
educativa són el puntal del sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la 
pluralitat d'aquest. 

Setè.- Exigir al Govern de l'Estat espanyol que desactivi les mesures de 
suspensió de l'autogovern de Catalunya, en aplicació de l'article 155 de la 
Constitució, i retorni les competències per recuperar la normalitat democràtica al 
nostre país. 

Vuitè- Donar trasllat d'aquests acords al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de Catalunya, a 
les associacions de mares i pares, al Consell escolar d'Esplugues i a les 
direccions dels centres educatius del municipi, a les entitats municipalistes i als 
Sindicats.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Senyor Comellas, comencem amb el debat de la moció.” 

El senyor Comellas diu: 

“Molt bé. Ahir, a la presentació del seu darrer llibre, el Xavier Sala Martín ens 
explicava que precisament els humans ens diferenciem de la resta d’espècies 
del planeta perquè som capaços de col·laborar massivament i flexiblement entre 
nosaltres, i és clau del nostre èxit, o presumpte èxit. 

Clar, que sobre un tema cabdal els proposants hagin estat incapaços de 
flexibilitzar-lo davant la petició d’un altre grup proposant, en el mateix sentit, amb 
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la mateixa bona fe, ho trobo esfereïdor i poc esperançador de cara al nostre futur 
com a espècie. En aquest sentit, m’hi abstindré. Gràcies.” 

(Veus de fons.) 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, desde Canviem Esplugues nos adherimos a esta moción y, por lo tanto, 
votaremos los ocho puntos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP votarem a favor de tots els punts.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata no tenim cap dubte davant la protecció del model 
educatiu català, un model demostradament exitós i integrador a nivell lingüístic, 
on la societat catalana es troba molt còmoda i molt identificada. No hi ha cap 
motiu per modificar-lo, si no és per millorar-lo, evidentment, i les coses sempre 
es poden millorar. Mentrestant l’hem de defensar de qualsevol intent d’atac, en 
el marc normatiu on en aquests moments s’empara. Per tant, és evident, a més 
a més la proposem, que la votarem a favor en la seva totalitat.” 

La senyora Haro diu: 

“Nosaltres el vot la farem tant per a una com per a l’altra, si es pot.” 

La senyora Díaz diu: 

“No, de moment només per a la primera, perquè si l’haguéssim fet conjuntament, 
si l’haguéssim substanciat conjuntament sí, però de moment hem posat a vot 
només la que s’ha defensat, l’altra encara no.” 

La senyora Haro diu: 

“Doncs, estaria bé que haguéssiu consensuat.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, encara poden passar moltes coses, perquè el Ple és llarg.” 

La senyora Haro diu: 

“El nostre partit, com vosaltres sabeu, reivindica el dret a decidir un ensenyament 
bilingüe, tant el castellà com el català, per tant, el nostre vot és en contra.” 

El senyor Torras diu: 



 
 pàg 63
   
 

“Bé, per part d’Esquerra Republicana lamentem que cíclicament el tema de la 
llengua deixa de ser un tema acadèmic i passa a ser un tema polític i passa als 
hemicicles i passa a les sales de plens contínuament, i entenem que no és el lloc 
on se n’ha de parlar. Creiem que és una autèntica llàstima que portem tants anys 
així, a més a més amb un tema que genera tant consens i que hi ha tan pocs 
dubtes.  

De fet, ja sabem què es vol aconseguir, sabem molt bé què es vol aconseguir 
amb aquestes propostes, perquè ja s’ha fet, coneixem l’experiència del País 
Valencià, on ja existeix aquesta famosa casella, i després de tants anys d’escola 
bilingüe en castellà, on es pot escollir, tenim valencians bilingues i valencians 
monolingües, però els valencians monolingües parlen únicament castellà, i els 
bilingues sempre són els que parlen valencià.  

Aquest és el resultat del sistema bilingüe. No ens ho imaginem, no són estudis 
teòrics, ja l’hem vist, el tenim uns quilòmetres al Sud de Catalunya, i tenim dues 
societats partides, és una societat partida. Això és el que es vol provocar amb un 
sistema on la gent pugui escollir el sistema lingüístic, dues comunitats. 

No ens hi trobaran. No ens hi trobaran, i pensem que això és un dels tresors que 
tenim en aquesta societat, de les poques coses que encara generen un consens 
amplíssim, i per tant, lluitarem perquè això no passi. De fet, també ho van intentar 
a les Illes Balears i no se’n van sortir, la gent va sortir al carrer i ho va lluitar amb 
ungles i dents, i no va passar, i aquí tampoc passarà, per molts 155 que hi hagi 
i per molts intents que hi hagi, i per moltes sentències que hi hagi, la societat 
catalana no vol això. Volem una sola societat i un sol sistema educatiu no 
segregacionista, per a cap concepte.  

Res, expressar una altra vegada la llàstima que n’haguem de parlar en un saló 
de plens, perquè no és el lloc on s’ha de parlar d’aquestes coses. Nosaltres, 
Esquerra Republicana, en principi no solem presentar mai mocions d’aquest 
tipus, no ens fiquem, no solem parlar mai de llengua en aquest Ajuntament, i 
podeu repassar els plens, veureu que no és el nostre tema, i pensem que no ens 
toca a nosaltres parlar-ne. Tot i així, doncs, hem donat suport a aquesta moció, 
perquè entenem que és justa, i votem que sí a tots els punts, un per un.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien. A nosotros nos parece que es, no solo normal en cualquier país 
democrático sino incluso también saludable, que se discuta sobre educación, 
que aquí parece que el modelo educativo catalán parece sagrado i que sea 
inmejorable, ¿no? Es cierto que cada dos por tres estamos recibiendo mociones 
que pretenden el cierre de filas entorno a este modelo teóricamente exitoso 
lingüístico, pero miren, si cogemos datos de este éxito del modelo, datos del 
informe PISA de 2015, nos dice que el nivel de fracaso de estudiantes 
inmigrantes en Cataluña es del 32 por ciento, triplicó al de sus compañeros 
autóctonos, que es del 11 por ciento. Este fracaso de estudiantes inmigrantes es 
notablemente superior al de la media de la Unión Europea y la media de España. 
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Por otro lado, los estudiantes catalanoparlantes fracasan el doble que los 
catalanoparlantes. Podremos discutir las causas, pero hablar de modelo de éxito, 
de integración social i lingüístico, pues suena algo sarcástico.  

El concepto de inmersión lingüística es incorrecto, porque en el caso de algunos 
catalanoparlantes no es inmersión sino un sistema monolingüe, en su propia 
lengua materna. No aceptamos que sea un modelo de éxito internacional. De 
hecho, no hay ningún documento que lo soporte, y no es este modelo tan exitoso, 
según parece, tampoco se aplica en ningún otro país del mundo. Por lo tanto, no 
vemos de dónde sacan esta afirmación. 

Por otro lado, el sistema educativo catalán actual no garantiza ni la equidad ni la 
igualdad de oportunidades, porque es una de las comunidades autónomas 
precisamente donde los resultados académicos dependen más de la renta de las 
familias. Nosotros sencillamente defendemos legítimamente otro modelo, un 
modelo trilingüe, que garantice el catalán y el castellano como lenguas 
vehiculares, y también incorpore el inglés. Modelo, por cierto, que aplican 
escuelas privadas concertadas a las que acuden los hijos de Artur Mas, Oriol 
Junqueras o el señor Montilla, entre otros. Creemos que este modelo facilita el 
conocimiento de los idiomas, facilita la integración, la igualdad de oportunidades 
y la excelencia. Nosotros estamos convencidos de que la educación es la 
principal herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades.  

Estos objetivos se integran perfectamente en principios rectores del sistema 
educativo de Cataluña. Si vemos declaraciones de la exconsellera 
d’Ensenyament, de la señora Rigau, por ejemplo, que fue la respuesta, digamos, 
a la intención del Gobierno central de incluir esta casilla en la hoja de 
preinscripción escolar para que pudieran escoger el castellano, decía la señora 
Rigau: «Això forma part de la voluntat d’anul·lar tot el que ha fet una realitat 
nacional a Catalunya, i l’escola ha ajudat a aquesta realitat nacional.» Bueno, 
pues ya ven, este modelo que defienden ustedes parece que ayuda a una cierta 
realidad nacional, y creo recordar que esa realidad nacional no está en ningún 
objetivo, ningún principio rector del sistema educativo catalán. 

Miren, es agotador tener que abordar este debate por enésima vez, esta vez a 
propuesta de Iniciativa Verds, al inexistente ataque, según nuestro punto de 
vista, al modelo educativo catalán. Una de las razones por la que se justifica la 
presentación de esta moción es la intención del Gobierno central de incluir esta 
casilla en la hoja de preinscripción escolar para que las familias puedan elegir 
escoger el castellano como lengua escolar de sus hijos.  

Mire, no sería mucho pedir que leyeran la normativa en materia de política 
lingüística. El artículo 21 de la enseñanza no universitaria dice, en el punto 1: «El 
catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje de 
la enseñanza no universitaria.» El punto 2 dice: «Los niños tienen derecho a 
recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el 
castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios 
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necesarios para hacerlo efectivo. Los padres y tutores lo pueden ejercer en 
nombre de sus hijos instando a que se aplique.» El punto 5 dice: «El alumnado 
no debe ser separado en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su 
lengua habitual.» 

La introducción de esta casilla en el modelo de preinscripción es un modelo de 
respuesta a lo que ya establece la ley, y también lo que han sentenciado los 
distintos tribunales. Posiblemente haya otras formas de dar ese cumplimiento, 
pero ya me explicarán de qué manera esta casilla ataca a un modelo educativo. 

En el año 2010, por ejemplo, tenemos sentencias, se han ido sucediendo, del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también del Tribunal Supremo y del 
Constitucional, todas en el mismo sentido, y dicen que ningún modelo educativo 
podría coartar el derecho, en definitiva, que tienen los alumnos y sus padres, a 
que el castellano también sea lengua vehicular allí donde existe más de una 
lengua oficial.  

Si hubieran ojeado siquiera por encima alguna de estas sentencias, podrían leer 
cosas como que resulta perfectamente legítimo que el catalán, en atención al 
objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad 
de este modelo de bilingüismo, aunque siempre con el límite de que ello no 
determine la exclusión del castellano como lengua docente y vehicular en la 
enseñanza. La contumaz oposición de la Generalitat de Cataluña a determinar 
la proporción de asignaturas que debían implementarse en castellano fue lo que 
llevó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y luego al Tribunal Supremo, a 
establecer un porcentaje, nos dijeron que el 25 por ciento de las asignaturas 
fueran impartidas en castellano. Es decir, junto a la lengua y literatura castellana, 
otra asignatura debía impartirse como mínimo en castellano.  

Bien. La existencia de tan altos tribunales también resuelve que la recepción de 
la clase en castellano no podía hacerse a través del sistema de la atención 
individualizada, pues ello conduce a la situación de discriminación prácticamente 
idéntica a la separación en grupos de clase por razón de la lengua habitual. Pues 
ése ha sido, en definitiva, el método que ha implementado la Generalitat, es 
decir, lo que ha hecho, en respuesta a la sentencia, es que se ha discriminado, 
ha segregado los alumnos que exigen el castellano como lengua vehicular, lo 
que llama la atención en su primer punto, la parte resolutiva de su moción.  

Aquí nadie atenta contra ningún modelo educativo, lo que se pretende es que 
ese modelo, al parecer sagrado para ustedes, no pueda atentar contra derechos 
individuales protegidos constitucionalmente. Segundo: nadie, excepto la 
Generalitat de Catalunya, ha pretendido la segregación de alumnos en aulas o 
centros en función de la lengua. Y tercero: están ustedes en su derecho de 
defender el modelo de inmersión lingüística exclusiva en lengua catalana, pero 
o se confundan, es un modelo tan válido como cualquier otro, siempre que todos 
respeten el marco constitucional y legislativo.  
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Dejen de ver fantasmas, por tanto, nadie tiene ningún interés en atacar la lengua 
catalana, no estamos hablando de eso. Defendemos modelos educativos 
diferentes, algunos más inclusivos y más respetuosos que otros. Y si tanto, 
digamos, cuesta entender lo evidente, al final… Es que hay que pedir un poco 
de coherencia, al final lo que se pretende con esta propuesta son dos cosas: o 
incumplir los mandamientos de la Constitución, o incumplir el mandamiento 
derivado de las sentencias que les acabo de leer de los tribunales. Nuestro voto 
es en contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, a nosaltres tampoc ens agraden massa els debats quan estem parlant del 
model de l’escola catalana, que al final se centrin en el tema de les llengües, 
perquè especialment ens molesta entenent les llengües com una riquesa cultural 
del país i de comunicació, i en canvi ens desagrada molt quan aquestes llengües 
s’utilitzen fins i tot com a arma política, diguem-ne, entre els diferents grups, i ens 
agradaria que no fos aquesta la qüestió, sinó que fos una altra, que entenem, 
sempre, com a riquesa. I estem convençuts a més que la moció que han 
presentat els diferents grups del consistori, com diuen, parlen de la protecció del 
model educatiu català i no tant de la llengua, que també, però no és únicament, 
en tot cas, de la llengua. 

Bé, el nostre parer és bastant coincident amb el contingut, o jo diria que 
pràcticament totalment coincident amb el contingut de la moció que presenten 
aquests grups. Sempre ho hem defensat, el model d’escola catalana entenem, a 
més, que ha estat sempre una de les principals eines de cohesió i promoció 
social a Catalunya, i que a més a més millor ha garantit la igualtat d’oportunitats. 
I l’objectiu evident, que és també evitar la segregació d’alumnes per motius 
lingüístics, com bé deia. De fet, nosaltres, que com a PSC en el moment en què 
parlàvem de la immersió lingüística vam tenir un paper molt actiu, de fet, 
nosaltres érem dels que defensàvem aquest model, i en canvi altres grups que 
potser ara el defensen tampoc estaven tan d’acord en aquell moment, tot s’ha de 
dir, però en tot cas, benvingut sigui, però estàvem en aquesta línia.  

Hi ha un element que a mi m’agrada recordar, i és que penso que en tota aquesta 
vigència d’aquest model, penso que a tots els alumnes que han participat o que 
han estat en les escoles catalanes, hi ha un element que a mi m’agrada dir que 
ens ha fet iguals. Ens ha fet iguals perquè no ens hem segregat els alumnes ni 
per motiu de llengua ni de procedència ni de qualsevol altra qüestió. És un 
element vital, vital per a la cohesió d’una societat, no?, tots aprenem amb el 
mateix model, tots aprenem amb la cooficialitat de les llengües, perquè dir el 
contrari seria fals, cooficialitat de les llengües i, per tant, torno a dir, ens fa iguals. 
I hi ha hagut molts fills i filles immigrants que han arribat a Catalunya i que han 
tingut les mateixes oportunitats i s’han col·locat en la mateixa situació que la 
resta, gràcies a aquest model educatiu català. Per tant, jo crec que s’ha de 
ressaltar, i és que em sembla que quan parlem d’educació i quan parlem d’aquest 
model, ens estem jugant molt. És que ens estem jugant molt, és que no és un 
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tema de llengua i de no sé què, és que ens estem jugant la cohesió del país, no? 
I futur, futur del país. 

Per tant, crec que val la pena, en tot cas, si més no, la defensa d’aquest model i 
amb el PSC, torno a dir, que hem estat clars, no? I creiem que és un model d’èxit, 
sí, i més enllà de possibles conflictes que han pogut sortir, minoritaris, per cert, i 
que han pogut sortir en els últims temps, que sempre, ja vam tenir alguna moció 
al respecte i ja ho vam dir, pot haver-hi algun element però, home, qüestionar el 
treball del model de tots els agents educatius de l’escola perquè hi ha hagut un 
cas en no sé quina escola, que ha pogut passar no sé què –que podria haver 
passat, no diem que no– s’haurà de qüestionar allò però no es pot qüestionar, ni 
molt menys, el model educatiu català per aquesta qüestió.  

A més a més, tenim un model en què cada centre educatiu elabora un projecte 
lingüístic de centre, d’acord amb la composició del seu alumnat, de l’entorn, és 
a dir, d’arrelament en el seu barri, en els seus carrers, que entenem que és molt 
positiu donant resposta als elements de proximitat educatius que té cada escola, 
no?, i especialment amb l’objectiu també de garantir el domini de les dues 
llengües al final de l’educació obligatòria, que requereix el vistiplau del 
Departament d’Ensenyament. Per això deia que és un èxit de tota la comunitat 
educativa, que durant anys ha treballat perquè a Catalunya hi hagués un model 
únic.  

Tant és així que la Llei d’educació de Catalunya, simplement per recordar-ho, es 
va aprovar amb el 90 per cent del Parlament d’aquell moment, de l’any 2009, i 
defineix ja, de fet, el plurilingüisme en el seu títol segon, el dret i deure de 
conèixer les llengües oficials, en concret l’article 10.1 determina que els 
currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i 
castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori. 

Ara en feia esment l’alcaldessa, i perquè tinguem una dada més, eh?, que en 
tenim moltes, però els resultats de la darrera prova de selectivitat a Catalunya ha 
donat com a resultat que som la primera comunitat autònoma en coneixement 
del castellà. Això ho ha donat com a resultat. Per tant, en immersió lingüística, 
eh? Durant tot el procés amb immersió lingüística. Per tant, per això dic que em 
sap molt greu que s’hagi utilitzat la llengua més com un arma política que no com 
una eina d’aprenentatge i coneixement. 

I per això manifestem el nostre rebuig a l’intent del Govern de l’Estat per aprofitar 
l’aplicació de l’article 155, que no estava pensada aquesta aplicació per a això, 
estaria sobrepassant el que entenem..., excedint-se en la seva aplicació i de 
forma unilateral, que intentés en un moment determinat modificar, ja no parlo tant 
de la casella en català o castellà, sinó de modificar aquest consens del 90 per 
cent del Parlament de Catalunya, modificar un consens sobre un model educatiu 
per la porta del darrere, que es pot dir així.  

Bé, amb tot plegat, el que hem expressat, crec que queda en evidència que 
estem totalment d’acord amb la moció, però sí que hem expressat el desig i hem 
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fet un esment als grups proposant perquè hi hagués un punt, el punt 7, que es 
pogués substituir per un altre text o es retirés. I és un punt, el punt 7, que entenem 
que no fa referència exactament a la defensa d’aquest model educatiu català, 
perquè el que demana és, a la pràctica i resumint, que es retiri l’aplicació de 
l’article 155, i entenem que no es tractava d’això la moció. Torno a dir, no tenim 
res a dir respecte a la resta, no posem ni una coma, però sí que pensàvem que 
això era sobrer. La veritat és que ens ha sobtat que no s’acceptés aquesta 
moció..., aquesta esmena, torno a dir, perquè no canvia especialment el 
contingut de la moció, i entre altres coses perquè teníem molt clar, o pensàvem 
que tractant o parlant d’aquesta qüestió el que era important era exhibir i 
posicionar l’Ajuntament d’Esplugues amb un ampli consens al respecte, que la 
majoria de grups municipals, així com va passar amb la Llei d’educació de 
Catalunya, que a l’Ajuntament d’Esplugues la majoria de grups municipals, de 
forma molt àmplia, defensàvem aquest model. I l’esmena, torno a dir, si 
haguéssim fet esmenes per canviar tot el contingut de la moció i donar-li la volta, 
doncs, home, entendria que no s’acceptessin, però home, en aquest cas la veritat 
és que ens ha sobtat. 

Ens agradaria, i no volem pensar que no s’ha acceptat per altres motius que 
tenen a veure amb elements partidistes, i no amb l’element del contingut de la 
moció, per tant, per això ens sobta que no s’hagi acceptat. Clar, el fet que no 
s’accepti ens fa pensar en altres qüestions respecte a la posició del PSC en 
aquesta qüestió. 

Bé, esperem que no sigui així, esperem que puguem tancar una proposta amb 
la posició, que pel que vist que han expressat la resta de grups podria ser, i com 
deia, la voluntat de ratificar àmpliament que aquest plenari està d’acord amb 
defensar i conservar aquest model educatiu català. I insisteixo, eh?, no entenent 
massa com no s’ha acceptat aquesta moció. 

Bé, en tot cas, com que hem obert la possibilitat de votar els punts de forma 
separada, nosaltres donarem suport, favorablement a tots els punts excepte el 
punt 7 de la moció, el qual votarem en contra. I dit això, a efectes d’aclariment...” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, em demana la paraula, que la passaré de seguida, però llavors, com que és 
segurament el primer cop, perquè hem entès que si el grup municipal proposant, 
o en aquest cas els grups proposants, obren la possibilitat de votar per punts, 
llavors aquesta possibilitat la incorpora el secretari, que és el que ha vingut a dir. 
Si algú proposant de la moció no acceptés aquesta votació per punts, 
efectivament, això no prosperaria, però com que és el cas que s’ha donat, doncs, 
jo entenc que ara mateix quedaria aprovada la moció tal com el text, el darrer 
text, es va entrar per registre, tret del punt 7, que no s’incorporaria als acords. 

(Veus de fons.) 
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Bé, és un error material. No, salvant l’error material, quedaria aprovada tota la 
moció íntegrament, tret d’aquest punt. Però com que em demanen la paraula i 
encara acabaria tancant en aquest cas la regidora Millà, primer passem la 
paraula... Bé, pot intervenir ella, però sempre tancarà ella, eh? Sí. 

Doncs, fem un torn i acaba tancant la senyora Millà, si ho considera oportú així. 
Doncs, primer seria el senyor Torras, després el senyor Roldán i acaba la 
senyora Millà, si no hi ha cap altre regidor o regidora que vulgui intervenir-hi.” 

El senyor Torras diu: 

“Sí, només una precisió. M’ha semblat entendre que el senyor... Julio Roldán, 
disculpeu, estic molt adormit avui, disculpeu, ha fet esment al fet que els fills de 
l’Oriol Junqueras anaven a una escola amb un sistema trilingüe, i a mi m’ha 
sorprès molt perquè jo no tinc aquesta noticia, però és que a més a més, els fills 
de l’Oriol Junqueras, el Lluch té quatre anys i la Joana en té dos, i la Joana 
m’estranyaria molt que anés a escola, i el Lluch, si va, sembla que no va a un 
sistema trilingüe. En tot cas, m’ha sorprès aquesta dada, i per això volia posar 
de manifest que jo no sé d’on l’ha tret. Res més.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bé, jo el que vull aclarir és el tema que s’ha comentat, sobre el nivell d’espanyol 
dels alumnes catalans. No es pot dir que Catalunya sigui superior en aquest nivell 
d’espanyol, i no es pot dir perquè no hi ha cap prova homologable, és a dir, cada 
comunitat autònoma el que fa és corregir les seves proves. I pel que fa a la 
selectivitat passa el mateix, cada universitat fa les seves proves, i a Catalunya 
és més fàcil perquè, per exemple, a la de Madrid no hi ha anàlisi sintàctica ni 
història de la literatura. O sigui, si parlem de les proves del ministerio, només es 
van fer un any i a pocs centres que va triar la Generalitat de Catalunya. Gràcies.” 

La senyora Millà diu: 

“Bé, per acabar, em semblen lamentables les interpretacions que feu de les 
dades que traieu de no sé on, i que no sigueu capaços d’acceptar altres dades. 
(Veu de fons.) Sí. No ho sé. El vostre president mateix, l’Albert Rivera, deu ser 
un exemple típic de l’adoctrinament que s’ha fet a Catalunya a les escoles, i 
sembla ser que no parla castellà perquè només deu haver anat a escola 
catalana. És que no ho sé, és que us inventeu les coses. Dóna la sensació que 
no heu estat mai dintre d’una escola veient què passa, veient com parlen els 
nens, com parlen a l’hora del pati, sembla que no ho heu fet mai. 

De totes maneres, ja tenim, gràcies a vosaltres, entre altres, segregacions a les 
escoles per capacitat..., sí, sí, i vosaltres. Tenim escoles religioses i religió a les 
escoles, tenim segregació per temes de sexe, tenim segregacions per capacitats 
també, i ara voleu segregació per llengua, sí, per llengua o per procedència, això 
és el que voleu. No ho aconseguireu.” 
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La senyora Díaz diu: 

“Sí, senyora Millà, està a temps.” 

La senyora Millà diu: 

“A veure, tenint en compte que heu aprovat el PSC tota la moció menys el punt 
7, que una mica...” 

La senyora Díaz diu: 

“No és una mica, és exactament el que hem votat.” 

La senyora Millà diu: 

“... la demanda de votar per punts era aquesta, doncs, demanaríem que retiréssiu 
la vostra...” 

La senyora Díaz diu: 

“Ja no cal que ho diguem, és precisament el que havíem decidit. Nosaltres l’únic 
que preteníem..., no podíem donar suport tal com estava redactada, ens han 
donat l’oportunitat. Acceptar l’esmena o donar la possibilitat per a nosaltres és 
idèntic, ha sortit el text al que pensàvem que sí que podíem donar suport, per 
tant, efectivament, no té cap sentit que en aquest moment nosaltres mantinguem 
aquesta moció, perquè és tornar a votar una cosa molt similar, i el Grup Socialista 
retira la moció 9/18 de l’ordre del dia del ple i, per tant, no la sotmetem a votació. 

Això sí, ens permetran dir alguna cosa. Només li volia dir una frase, i és que 
intentem no robar als infants el seu futur amb la llengua. Crec que és molt 
important dir-ho. Tots han de tenir la mateixa oportunitat, amb independència de 
la llengua materna que tinguin en el seu bressol, i jo el que demano és això, no 
pensem en termes polítics o de la batalla política, pensem sobretot en les 
oportunitats que aquests nens i nenes han de tenir. Per tant, no robem als 
nostres infants el seu futur. 

Sotmès a votació la moció, voten a favor tret del punt 7 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 i 
Sra. Maribel Aguilera Mulero, és a dir nou vots. Voten a favor els regidors Sr. 
Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. Elisabet Millà Salinas, 
Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sra. Anna Coll Zabala i 
Sr. Julián Carrasco González, és a dir set vots. Voten en contra els regidors Sra. 
Mercè Haro Capell i Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, és a dir dos vots. S’hi absté 
el regidor Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir un vot.  

La moció s’aprova per majoria absoluta, a excepció del punt 7. 
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9/18.- Moció del grup municipal PSC a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en defensa del model d’escola catalana, com a eina de cohesió i 
de promoció social. 
 
La moció es retira. 

 

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

1/18.- Proposta ciutadana de l’Associació Taras Shevchenko sobre la 
instal·lació d’una escultura. 

Dit això, ara sí, passaríem a les proposicions del Reglament de Participació 
Ciutadana. Tenim una, de fet, hauríem de tenir-ne dos, i faré primer les 
explicacions de perquè no tenim dos, i després, de seguida, ja passarem a la 
que sí que consta a l’ordre del dia. De fet, havia entrat per registre en temps i 
forma una segona proposta ciutadana, de l’Associació de Veïns i Veïnes de la 
vila d’Esplugues, sobre la implantació progressiva de minideixalleries als barris. 
Ells finalment han acceptat no introduir-la a l’ordre del dia per les explicacions 
que jo donaré, però també ens han demanat que donem aquestes explicacions, 
que és el que farem.  

Per tant, quant a aquesta proposta ciutadana que, torno a dir, havia entrat en 
temps i forma, va ser incorporada a l’ordre del dia del ple, donat que el que es 
demanava, especialment als apartats d’acords, s’està desenvolupant actualment 
i, per tant, s’executa per part del govern municipal. Hem acordat amb l’associació 
no incorporar-la, i en concret aquesta proposta ciutadana sol·licitava la 
instal·lació de minideixalleries a diferents espais de la ciutat, amb l’objectiu 
d’augmentar el reciclatge de determinats productes que no es poden dipositar a 
cap dels contenidors de reciclatge estàndards, i que s’han de dipositar a la 
deixalleria. 

L’Ajuntament precisament ja havia iniciat aquest projecte, probablement encara 
no era conegut però s’havia iniciat, i s’havien instal·lat inicialment sis mini 
deixalleries a la via pública. Aquestes podran recollir bombetes al·lògenes i 
incandescents, bombetes de baix consum i led, acumuladors i bateries, piles, 
aparells elèctrics i electrònics de petit format, cartutxos d’impressora, de CD i de 
DVD. Un cop implantades aquestes primeres minideixalleries, valorarem 
l’evolució del pes recollit, dels quilograms recollits, i a partir d’aquí es proposarà 
la implantació de noves minideixalleries a altres indrets de la ciutat, així com 
poder canviar o no alguna de les fraccions que es recullen. 

A data d’avui ja s’han instal·lat, com deia, com havia dit abans, sis 
minideixalleries, i en concret, aquestes han estat ubicades en els punts següents 
en aquesta fase inicial: a la plaça Gandhi, al carrer Baronessa de Maldà, davant 
l’escola Gras i Soler, al carrer Vallerona, en concret al Petit Parc de l’Amistat, al 
costat de l’edifici Puig Coca, a la plaça de l’Escorxador, costat carrer Josep 
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Anselm Clavé, al carrer Àngel Guimerà, a la zona de vianants del casal de cultura 
Robert Brillas, i a la rambla Verge de la Mercè.  

Per tant, aquesta és la informació que donem, ja no ha estat incorporada d’acord 
amb l’associació aquesta proposta ciutadana, donem aquesta informació, era 
important fer-ho, i a partir d’aquí, doncs, continuarem treballant plegats, i 
moltíssimes gràcies. 

Ara sí, llavors passem a substanciar la proposta ciutadana que sí ha estat 
incorporada a l’ordre del dia, presentada per l’Associació Taras Shevchenko 
sobre la instal·lació d’una escultura. Per a la seva defensa tindrà la paraula el 
senyor Joan Ramón Ràmia, que segons diu el ROM, té 5 minuts per expressar 
el contingut, per explicar el contingut de la proposta. Recordin que pel ROM els 
grups municipals, o en aquest cas el regidor no adscrit, podrien demanar algun 
aclariment, si és que és necessari, i per tant, ell tindria de nou fins a 5 minuts per 
poder aclarir aquests dubtes que se li puguin eventualment plantejar. Si no és 
així, doncs, aquests 5 inicials.  

De manera que, senyor Ràmia, té la paraula durant, com a màxim, 5 minuts.” 

El senyor Ràmia diu: 

“Bona nit. Permitidme que hable en castellano porque en estos momentos hay 
muchos ucranianos en toda España que están siguiendo este pleno en directo, 
porque el proyecto este es muy importante para ellos, para los 200.000 
ucranianos que residen en España. Por esto, aunque me va a costar, me dirigiré 
en castellano, que no es mi lengua habitual. 

Bien, soy Juan Ramón Ràmia Cerezo, presidente de la Asociación Cultural Taras 
Shevchenko. En 2006, Glassclub Coordinadora de Grups Musicals, llevó a cabo 
toda una serie de actos para recordar la tragedia de Chernóbil durante todo un 
mes, y fue todo un éxito. Al año siguiente, Glass llevó también una serie de 
actividades para dar a conocer a la población qué era el Holodomor. Fue un 
genocidio de Stalin, una hambruna que realizó Stalin, en el cual murieron 10 
millones de ucranianos, morían 25.000 personas al día, la mayoría mujeres y 
niños, de hambre.  

Al año siguiente el gobierno ucraniano organizó una llama, una antorcha, 
dedicada al Holodomor. Holodomor quiere decir, holo, hambre, domor es muerte. 
Muerte por hambre. Esta antorcha salía de Australia, recorrió 33 países de 
Sudamérica, Norteamérica, Canadá, Europa, y uno de los puntos en agosto 
donde estuvo esta antorcha e hizo una parada fue en Esplugues de Llobregat. 

Bueno, a partir de entonces Glass siguió haciendo actos y campañas solidarias 
con los orfanatos de Ucrania, hace cuatro años se hizo la Asociación Cultural 
Taras Shevchenko y Glass pasó todos estos actos ucranianos a esta asociación, 
y hace dos años nos visitó un artista ucraniano, estuvo en Esplugues. Es Oleg 
Shuplyak, mucho lo conoceréis porque en agosto pasado, en julio, perdón, 
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hicimos una exposición de sus cuadros en la biblioteca, muy al estilo de Dalí, y 
nos propuso a la asociación, viendo toda la actividad hacia Ucrania, ayudando a 
los orfanatos y en los temas de Ucrania, poner una escultura dedicada al 
Holodomor aquí, en Esplugues. 

Estuvimos viendo la ciudad, porque es una escultura transparente, no es opaca, 
entonces, se tenía que buscar un sitio idóneo para que se viera, y es una 
escultura que son cinco espigas de trigo con dos ruedas de molino, que es lo 
que fue el Holodomor, Ucrania en 1932 era el granero de Europa, en trigo, y 
entonces son cinco espigas de trigo muy al estilo de Dalí, que tú ves los tallos y 
las hojas pero hay un punto en que estas hojas y estos tallos conforman la 
imagen de una madre y una hija muy tristes.  

Es una escultura muy, muy bonita, y pensamos que a la ciudad nos iría muy bien 
para darle, bueno, a nivel artístico, a nivel cultural, y un punto en el ámbito de 
turismo, para que pudieran venir a Esplugues a ver esta escultura. Es una 
escultura de, estamos hablando unos 6-7 metros de altura y un coste superior a 
200.000 euros. Este coste va sufragado totalmente por la comunidad ucraniana 
de España y algunos sponsors.  

Lo que os pedimos es, la petición es el permiso, la autorización para poner esta 
escultura en el Parc de la Solidaritat, en una de aquellas montañitas que hay. 
Parc de la Solidaritat és molt adient…, el nombre, el sitio, a parte está cerca de 
la estación del metro para que la gente de Barcelona pueda venir a visitarla, y 
bueno, en principio es esto, pediros que se pueda montar esta escultura. 
Pensamos que, a parte del motivo, que es Holodomor, bueno, ya habéis visto en 
las fotografías el montaje que hicimos, es muy bonita, y que esto para la ciudad 
también nos puede ir muy bien.  

Y ya está. No sé si he hecho los cinco minutos…, però ja està tot dit.”  

La senyora Díaz diu: 

“Sí, sí. Uns quatre o cinc, no ha arribat. Molt bé. Doncs, comencem... Hi ha algun 
regidor o regidora, grup municipal, que desitgi algun aclariment del que s’ha 
explicat? Algun dubte que no tingui clar? 

Doncs, llavors comencem amb el debat i amb el posicionament quant a la 
proposta ciutadana. Senyor Comellas.” 

El senyor Comellas diu: 

“Bueno, en primer término saludar, todo el respeto y toda la estima a la 
comunidad del pueblo ucraniano. Ucraïna, com diem nosaltres. El recuerdo que 
tienen de este genocidio estalinista, que sufrieron en su momento, inimaginable 
por parte de otro dictador por motivos de ahogo económico, cultural y genocida, 
que es lo que sufrieron, y en este sentido mostrar mi predisposición a que en 
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Esplugues haya esta escultura en recuerdo, homenaje y conmemoración de las 
víctimas. 

Por otra parte, entiendo que la localización que ustedes proponen parece 
cerrada, y en cambio entiendo que el actual gobierno municipal prefiere estudiar 
localizaciones alternativas. En ese sentido, contando con mi apoyo y mi estima 
para que el pueblo ucraniano tenga este símbolo de reconocimiento al genocidio 
estalinista que sufrieron, que esté en Esplugues, entiendo también que el equipo 
de gobierno tiene que considerar unas localizaciones que considere lo más 
adecuadas posible a nuestra fisonomía como ciudad. En ese sentido me 
abstendré. Gracias.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, desde Canviem Esplugues la explicación de hoy ya la habíamos recibido 
el lunes pasado, y también una ocasión que tuvimos de vernos con Juan Ramón, 
que nos explicó todo el tema, nos dio el dossier. Canviem Esplugues, nosotros 
lo que creemos en estos momentos es que lo más importante es que es un costo 
que creemos exagerado, indudablemente todo cuesta pero creemos que es un 
costo importante, y este costo nos gustaría, en todo caso, que esta entidad, en 
este caso de Esplugues, después de lo que pasó en Ucrania con el tema de 
Chernóbil, de las necesidades que están teniendo allí, lo que le dijimos ayer a 
Juan Ramón es que estaría bien que este dinero estuviese empleado en otra 
cosa, y en todo caso la escultura sería un tema secundario, y este dinero fuera 
empleado en orfanatos o en problemas que tiene la población civil, y que seguirá 
teniendo, porque estos temas son enfermedades que no se ven y, por lo tanto, 
al no verse van saliendo y surgirán durante muchos años, ¿no? 

Yo creo que ahí es donde tanto el Gobierno de Ucrania como las entidades que 
estáis apoyando tendríais que hacer el esfuerzo de, en todo lo que pueda salir 
de dinero, enviarlo para allá, que allí seguramente que será más necesario, ¿no? 
Y por eso vemos que el tema de la escultura es un tema secundario, y nosotros 
en este momento no lo vemos y, por lo tanto, creemos que habría que ayudar 
por otro lado y nos vamos a abstener.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP Esplugues creiem que la col·locació d’un element d’aquestes 
característiques hauria de ser sotmès a un procés més participatiu i horitzontal, 
tenint en compte les veïnes del barri on es proposa ubicar-ho. 

Per altra banda, no volem deixar de recordar que aquest conflicte genera 
polèmica fins i tot entre historiadors, on no existeix consens sobre les causes ni 
l’abast, i prova d’això va ser la denúncia davant la manipulació de l’exposició 
inaugurada pel president ucraïnès l’any 2009 per part d’historiadors ucraïnesos, 
en veure que es mostraven imatges que no corresponien a l’esmentada etapa, 
ni tan sols a Ucraïna. Per tot això, nosaltres hi votarem en contra.” 
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El senyor Siquier diu: 

“Bé, nosaltres entenem que l’art i la cultura, vingui d’on vingui, enriqueix la 
societat, malgrat que la comunitat d’ucraïnesos a Esplugues és minoritària, tot i 
que a Catalunya ens comentàveu que sou al voltant de 200.000. La qüestió del 
finançament no ha de ser cap problemàtica, en tant que no hi ha costos pel que 
fa a la propietat intel·lectual ni creativa ni constructiva. I pel que fa a 
l’emplaçament, doncs, evidentment ha de passar per un acord i un vistiplau 
tècnic, dels serveis municipals en aquests moments, que sigui un lloc adient per 
poder-la gaudir al màxim, també en el benentès que l’artista també demanarà 
uns requisits, que és el que ens comentàveu.  

Entenem que l’emplaçament ha de tenir una connectivitat important per a la gent 
que pugui venir de fora, per tant, tant si és en un lloc com si és en l’altre, jo també 
seria partidari de condicionar-ho, evidentment, a què l’emplaçament tècnicament 
tingui un vistiplau, i a què hi hagi un procés participatiu en el lloc on pretesament 
vulgui anar ubicada.  

L’art, entre altres coses, serveix evidentment per mostrar, manifestar i expressar 
fets succeïts com els que ara fa 85 anys es vol commemorar o per exposar 
realitats del moment. Per tant, nosaltres som favorables a aquest fet, sempre i 
quan aquests condicionants de participació i de condicions tècniques siguin 
favorables.”  

La senyora Zafra diu: 

“Nosaltres en un primer moment volem agrair a l’entitat que hagi presentat 
aquesta proposta ciutadana, i ens sembla bé fer una obra cultural al poble, i com 
que no suposa cap despesa per al municipi, no podem tenir res en contra. Si el 
problema és la ubicació, estem segurs que es podrà acordar un altre lloc amb 
l’entitat, i nosaltres hi votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“Vaya por delante nuestro respeto a la comunidad ucraniana, estamos 
totalmente a favor de colocar lo que es la estatua, pero la ubicación creo que 
tiene que pasar por un proceso participativo para poder ubicarla. Estamos a 
favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, nosaltres també felicitem l’entitat per haver fet aquesta proposta, entenem 
que és una proposta molt interessant per al nostre municipi. Tant de bo hi hagués 
cua d’entitats intentant demanar posar escultures al carrer, entenem que això va 
a favor de tots: va a favor del patrimoni local, va a favor de l’art, va a favor de la 
cultura i va a favor de, en aquest cas, un homenatge a una causa que entenem 
que val la pena homenatjar, per les víctimes que hi va haver. Per tant, nosaltres 
donarem suport a aquesta proposta.  
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Sí que compartim una mica el neguit sobre si la ubicació és la més adient. Quan 
en vam parlar l’última vegada us vau mostrar oberts a parlar de la ubicació. Des 
d’aquest punt de vista, nosaltres fem una proposta que entenem que és una 
proposta més de lloc, i entenem que a l’avinguda Joaquim Esteve i Fontanet, on 
hi ha uns parterres molt grans, hi ha molta vista, també es veuria la transparència 
de l’escultura i es veuria des de l’autopista, també està ben comunicada i ho 
estarà més en el futur, i entenem que seria una ubicació que pensem que podria 
ser bona i demanem que si s’obre un procés per parlar-ne, que sigui tinguda en 
compte aquesta proposta d’ubicació. En tot cas, nosaltres hi votem a favor i 
sol·licitem l’entitat per haver fet una proposta, i li donem les gràcies.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien. Desde el Grupo Municipal Ciutadans Esplugues, en primer lugar, también 
sumarnos a la felicitación por el trabajo que realizan, señor Juan Ramón, y, a 
parte, por la oferta que entendemos generosa, lo habitual en un ayuntamiento es 
lo contrario, que necesites o hagas a demanda una escultura para una rotonda, 
para un parque determinado y tenga un coste. En este caso es al revés, nos 
viene una oferta generosa, con una causa muy noble, muy buena, el genocidio, 
el Holodomor, pero también puede ser, decía yo en la reunión del otro día, en 
junta de portavoces, un sitio de referencia para Ucrania, que es bien noble y, 
además, son los que ofrecen la estatua, y también quién sabe si con el tiempo 
se hace extensiva a otros genocidios, a cualquier hambruna del mundo, en 
definitiva. 

Desde el punto de vista de la ubicación, que se ha comentado por todos los 
grupos municipales, como ya nos quedó claro en la reunión que mantuvimos que 
es susceptible de cambio, siempre y cuando los técnicos tal y un poco viendo el 
entorno, a ver dónde queda, y ver qué opinan los vecinos de aquella zona, 
nosotros no tenemos ningún inconveniente, al revés, apoyamos la propuesta 
ciudadana y se la agradecemos, además. Gracias. Voto a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres sempre agraïm les propostes ciutadanes que arriben al ple 
municipal, és símbol de participació ciutadana en els afers públics, i en aquest 
cas ens sembla també molt lloable la iniciativa de l’entitat Taras Shevchenko, 
amb el fons amb el fet de posar de manifest i recordar un dels elements que 
malauradament potser ha estat dels pitjors episodis que, com a espècie humana, 
hem hagut de viure, no? I més enllà que és veritat que hi ha un conflicte entre 
historiadors dels motius, el fet és que es va produir una gran hambruna i va morir 
molta gent. 

Per tant, som d’aquells grups, a més, que pensem que no hem d’oblidar la nostra 
història i que hem de mantenir la memòria, precisament moltes vegades perquè 
els fets no es tornin a reproduir. Avui hem vist un exemple que abans 
comentàvem, que feia temps que havíem d’haver produït, i el que hem fet és 
canviar el nom d’alguns carrers, que tenien noms de persones vinculades o 
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exalcaldes, etcètera, del règim franquista, i també té a veure amb aquest 
element. Sense voler-ho comparar, per descomptat. 

Bé, i el fet del genocidi perpetrat durant el 32 i 33 a Ucraïna ha estat reconegut i 
acreditat també pels diferents elements internacionals, també per diferents 
països, entre ells Espanya, que ho acredita com a tal, i aquest ple municipal 
també al 75 aniversari es va manifestar al respecte. Per tant, perquè quedi clar, 
i estant d’acord amb la motivació de la proposta, sí que ens sembla que cal fer 
algunes valoracions davant de la proposta concreta. És a dir, no en el fons de la 
qüestió, la motivació, com torno a dir, de la proposta, però sí en el fons i en la 
proposta específica d’implantació a Esplugues, al Parc de la Solidaritat.  

En primer lloc, sí que és veritat que la ubicació proposada no coincidim en què 
pugui ser l’adequada, el Parc de la Solidaritat, doncs, és un parc molt 
característic, no és un parc que l’ús, per dir-ho d’alguna forma, dels que tenim a 
la ciutat, que a més a més compta amb un premi FAD d’arquitectura en el seu 
disseny, i pensem que l’impacte que podria tenir aquesta escultura pot 
desdibuixar la vocació i el conjunt del parc, no? 

Per altra banda, també pensem, i així ho hem traslladat a la pròpia entitat, que 
aquest tipus de memorial potser tindria més sentit no tant a la ciutat d’Esplugues 
sinó potser a la capital de Catalunya, a Barcelona o en algun altre indret que per 
la major rellevància pugui acaparar, diguem-ne, més interès al respecte, que 
entenem que és l’objectiu que es persegueix, no? 

És veritat que també Esplugues no té una vinculació molt directa amb la 
comunitat ucraïnesa, no tenim una comunitat extensa, més aviat molt minoritària 
a Esplugues, però en canvi sí que, en contra, hem estat una de les ciutats més 
sensibles amb la qüestió, perquè precisament tenim o comptant amb una entitat 
a la nostra ciutat al respecte, hem estat molt col·laboradors amb la pròpia entitat, 
amb les diferents activitats que han anat desenvolupant. 

De fet, a més, al Parc dels Torrents ja es va col·locar una placa dedicada al 
Holodomor, que es troba al costat de la que ja en el seu dia s’havia col·locat, 
també a proposta de l’entitat, pel tema de l’accident nuclear a Txernòbil, i per 
tant, a Esplugues ja comptem amb un espai en el qual, no evidentment amb una 
escultura, un monument d’aquestes característiques, però sí que comptem a 
Esplugues ja amb un espai dedicat al record i a la memòria, en tot cas, del 
Holodomor. 

Per tant, com deia, no qüestionem tant el fons però sí que la proposta molt 
concreta d’un tipus d’escultura determinada, d’una ubicació determinada. Hem 
posat diferents arguments, entenem que potser no és el millor lloc a Esplugues 
i, per tant, no li donarem suport a la proposta ciutadana. Ara bé, també convidem 
l’entitat i ens posem a disposició perquè en tot cas puguem acabar de parlar, els 
diferents grups s’han manifestat en un sentit o un altre, i jo crec que podem 
acabar de parlar i mirar a veure si trobem alternatives. En tot cas, aquest grup 
municipal col·laborarà, si s’escau, amb la pròpia entitat, per trobar alternatives 
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en altres municipis, o si hagués de ser finalment a Esplugues, buscar quines 
opcions hi ha. Però en concret, a la proposta presentada d’una escultura al Parc 
de la Solidaritat, doncs, no podem donar suport.” 

Sotmès a votació la proposta ciutadana, voten a favor els regidors Sr. Oriol 
Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, 
Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, és a dir set 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 i Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sra. Anna Coll Zabala, és a dir deu vots. 
S’hi abstenen els regidors Sr. Julián Carrasco González i Sr. Albert Comellas 
Novillo, és a dir dos vots.  

La proposta de participació ciutadana es rebutja per majoria absoluta. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, amb això acabem també aquest apartat, i passem al següent, que és el 
de precs i preguntes. Per tant, començarem també amb l’ordre habitual, pel 
senyor Comellas.” 

El senyor Comellas diu: 

“Sí, perdó, bon vespre. Dues coses. Amb el reinici previst de les obres del teatre 
auditori, crec que fora bo informar als veïns adjacents, entre els quals m’hi 
compto, diguem-ne, amb certa profunditat, per tant, els adreço a, si us plau, 
contactar amb la nova junta de govern, que en realitat és la mateixa, de la 
mancomunitat, amb alguna incorporació, i posar-los al dia sobre el tema per 
deferència vers ells, o amb els veïns, com vostès considerin, directament.  

I l’altra pregunta és un tecnicisme sobre el recentment inaugurat carril ciclable 
caminable a Barcelona. En la meva etapa com a regidor de Patrimoni Cultural i 
Turisme, vam obtenir una subvenció de la Diputació de Barcelona gràcies a la 
complicitat de Sant Joan Despí també, per mirar de fitar adequadament aquesta 
ruta, amb un esperit comarcal, diguem-ne, d’interconnexió comarcal amb 
Barcelona, per donar a conèixer precisament el patrimoni cultural i turístic, si es 
pot dir així, de les dues comarques, en particular de la nostra. Per tant, era una 
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senyalística no tant pensada en «visite usted nuestro pueblo», diguem-ne, sinó 
«entri vostè al Baix Llobregat i arribi allà on hagi d’arribar», fins i tot a la via blava 
del Llobregat. En aquest sentit, crec que era una proposta molt oberta de ment, 
i el que m’agradaria saber és quan està previst instal·lar-se aquestes fites. Moltes 
gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, sobre la qüestió que em plantejava, del tema de reprendre les obres de 
l’auditori, doncs, evidentment sí, ens posarem en contacte, si cal, amb els veïns 
i veïnes, però és veritat que això que estem acabant d’ultimar, en quin moment i 
amb quin procés es farà, doncs, primer informarem els grups municipals i regidor 
i regidora no adscrita, pensem que pertoca així, i un cop ho tinguem informats, 
doncs, evidentment ens podrem posar en contacte amb els veïns per explicar-
los amb detall com serà aquesta qüestió, aquest reinici d’aquestes obres.  

I sobre el tema de les obres a què feia referència, que també conec molt bé i que 
havíem estat treballant conjuntament, doncs, el tema el tenim pràcticament 
tancat perquè tenim la darrera proposta ja sobre la taula i, per tant, ens queda 
validar-la, que la podríem fer aquest mateix mes, en aquesta setmana 
pràcticament, i el que sí que li puc donar és que a partir d’aquí, el termini 
d’instal·lació ja ens l’han fixat, que poden ser uns 45 dies, no? Per tant, dit això, 
seran dos mesos, com a molt, que haurien d’estar instal·lades, eh?” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. El senyor Carrasco... La senyora Coll, perquè el senyor Carrasco 
declina fer ús de la paraula, del dret a paraula.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, el passat ple de febrer vam aprovar per gairebé unanimitat una moció de 
suport a la vaga feminista del 8 de març, on el segon punt d’acord deia «realitzar 
una campanya específica per difondre els objectius i accions d’aquesta vaga 
general, a la qual està convocada tota la població», i s’havia de fer extensiva 
aquesta informació i fer-la arribar a centres educatius, instituts i entitats del poble. 

Passada la jornada de la vaga, vam fer un petit sondeig entre els diferents 
centres educatius del municipi, i no han rebut cap tipus d’informació específica 
d’absolutament res. Llavors, la pregunta és: són aquests els compromisos que 
cal esperar quan s’aprova una moció d’aquestes característiques?” 

El senyor Sanz diu: 
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“Jo el que li puc dir és, perquè ho sé, que s’havien fet algunes accions des del 
departament en qüestió, no li puc donar ara exactament perquè no les tinc, i en 
tot cas, si li sembla, li farem arribar què és el que es va fer en aquesta campanya.” 

La senyora Coll diu: 

“La setmana passada, a la Comissió de Serveis Generals i Econòmics, ens vam 
assabentar que se signaria un conveni per valor de 13.400 euros amb 
l’Associació DIAS, per un projecte per implementar el protocol contra les 
agressions masclistes, que vam elaborar conjuntament amb bona part de les 
entitats que participen a les festes majors. Ens va sorprendre que fos la primera 
notícia que rebíem al respecte, i vam demanar que se’ns fes arribar el projecte. 
Perquè 13.400 euros no són poc. 

Doncs, bé, el projecte no diu res, no posa cap pla d’actuació concret. Això sí, 
detalla perfectament a què es destinaran els diners: 18 euros per hora a les 
persones de l’entitat que coordinen el suposat projecte. Com no volia ser 
malpensada, he preguntat a les entitats que van participar en la redacció del 
protocol i les proves pilot si s’havia contactat amb ells també per proposar-los fer 
aquest pla d’actuació, projecte, el que fos. No en saben absolutament res. És a 
dir, s’adjudica a dit un conveni per valor de 13.400 euros, sense proposar-ho al 
conjunt d’entitats que han format part d’aquest treball i han dedicat temps i hores 
de forma totalment voluntària.” 

La senyora Díaz diu: 

“No, de moment el que s’ha fet és una modificació de crèdit, i això ho vam 
explicar. És veritat que per poder posar una quantitat, per poder dimensionar-ho, 
el contacte que es va fer va ser amb una, però això no vol dir que nosaltres ara 
mateix el que fem és donar-les a dit. És a dir, el que es fa és la modificació per 
poder tenir la consignació pressupostària per a aquest tema.  

I en definitiva, de tota manera l’entitat DIAS és una entitat que treballa 
exactament en aquests temes. És a dir, tenen persones també de reconeguda i 
de contrastada experiència, però sobretot, el que vam fer, el que hem fet 
d’entrada no és fer un conveni, i a més, ho vam explicar molt bé a la informativa: 
vostès, abans de tancar, que no hem signat cap conveni, el que fem és la 
consignació, i per això ho fem. Si no tenim la quantitat no podem tirar endavant 
aquesta voluntat de coordinació d’aquesta manera.  

És impossible poder fer-ho amb el personal que ara tenim, perquè saben de la 
complexitat del protocol, que això ho hem comentat en moltes ocasions. Per tant, 
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la voluntat és poder fer-ho amb alguna entitat, que, torno a dir, hagi treballat en 
el tema i tingui un projecte com per poder fer-ho. 

Per què ho vam fer arribar? Vostès ens van demanar... Si volen, l’esborrany del 
que hem parlat, perquè fins i tot les vaig convidar a poder treballar a fons 
realment la redacció del conveni. No és un conveni, no està tancat, no està donat 
a dit, simplement hem fet una consignació pressupostària via modificació de 
crèdit. A partir d’aquí, no farem res més sense que ho treballem conjuntament, i 
per això vostès van demanar, de fet, ho vam demanar tres regidores –la senyora 
Benito, la senyora Zafra i vostè mateixa, senyora Coll– i hem fet arribar aquest 
document i es tracta de començar a treballar. És un punt de partida per començar 
a treballar. És el que jo vaig expressar a la informativa, si no m’equivoco, crec 
que n’hi havia més regidors i regidores a la informativa, fer arribar aquest text per 
començar a treballar.” 

La senyora Coll diu: 

“Sí, però segueixo sense entendre per què no s’ha proposat que es facin 
projectes alternatius a aquest a les entitats que han participat de la comissió de 
redacció del protocol contra agressions.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, perquè les tècniques de l’ajuntament han considerat oportú, per 
l’experiència que tenen, contactar per demanar i per fer una primera consignació 
de pressupost, perquè quan es fa el pressupost, primer hem de saber si això és 
5.000, són 13.000 o són 24.000. Per poder fer una primera consignació i tenir 
una disponibilitat pressupostària per tirar endavant tot això, era imprescindible. I 
el contacte per la part tècnica de l’ajuntament, que no pas la política, que la 
política el que té són directrius polítiques però no té directrius d’entitats, per la 
part tècnica s’ha decidit fer aquest contacte amb persones que s’ha considerat 
que tenen contrastada experiència com per poder fer-ho. I no hi ha res més, 
senyora Coll.  

És que, és més: no sé per què planteja això en el ple. Ho pot plantejar però no 
sé per què ho planteja. En el moment en què ho planteja a la informativa li faig 
arribar jo, i vostè, tranquil·lament, pot contactat amb mi, parlem del tema i 
mirem... Perquè jo vaig donar l’oportunitat de poder treballar conjuntament 
aquest tema i poder renfocar-lo com vostè pensi que és la manera més oportuna. 
Evidentment que ho podem fer aquí, amb llums, taquígrafs i fins i tot amb veïns 
i veïnes que ens poden veure, però és un tema en què ens demanen el 
document, els fem arribar el document i la meva expressió va ser molt clara: un 
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document obert, perquè el que tenim de moment és la consignació 
pressupostària. 

Ara tenim això, no hi ha res més. No hi ha conveni, no hi ha res signat, hi ha 
consignació pressupostària. Treballem conjuntament perquè igual, del 
document, a banda que sigui un o sigui un altre, del document es desprèn que 
és insuficient, es desprèn que ens hem deixat alguna cosa, es desprèn que està 
sobredimensionada, una altra cosa, un altre aspecte. És un document de treball 
a partir del qual jo crec que no hem de treure conclusions, sinó que el que hem 
de fer és seure i treballar-ho. De veritat que estan convidades a fer-ho, no és un 
document tancat ni és un conveni tancat ni signat.” 

La senyora Coll diu: 

“A veure, no és que el document quedi curt, és que no hi ha projecte, bàsicament. 
Però és que a més a més, estem a finals de març i ens tornarà a passar 
exactament el mateix que va passar l’any passat, perquè si suposadament el 
protocol es basava en una formació i en una implantació als centres del jovent, 
o comencem ja, però ja, o sigui, hauríem d’haver començat fa dos mesos, i estem 
sempre en el mateix. Llavors, ara s’obre una partida amb una associació que, a 
més, no ha participat de l’elaboració del protocol, i no es té en compte les que sí 
que ho han fet.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí que hi han participat persones de l’associació, sí que hi han participat, sí que 
hi eren a les reunions. (Veu de fons.) Tothom hi compta, clar, perquè entre tots 
plegats vam elaborar el protocol, i entre tots plegats decidirem com tirar endavant 
això. Si decidim tirar-ho endavant, cosa que, a més, es va comentar a la reunió 
que es va fer, la primera reunió que es va fer aquest any, es va comentar, això 
es va dir a la reunió, i hi eren les persones que van venir a la reunió, hi eren i ho 
van sentir, i no vam sentir a ningú... O sigui, es va comentar la possibilitat 
d’aquesta coordinació amb l’entitat DIAS. Fins i tot hi havia la persona de l’entitat 
DIAS en la reunió que es va fer aquí, al saló de plens, la primera que vam fer 
aquest any, crec recordar que era al gener, em balla una mica la data.  

Però de tota manera, de la mateixa manera que hem treballat conjuntament per 
fer el protocol, decidirem conjuntament com continuem treballant aquest tema, 
però la (no s’escolta la gravació) l’hem de tenir, si no, l’interventor no ens deixa 
tirar endavant cap tipus de coordinació, perquè el que demanem, i això es basa 
sobretot en una xarxa important d’agents preventives, però amb la voluntarietat 
exclusiva és impossible tirar-ho endavant. Exclusiva, és impossible tirar-ho 



 
 pàg 83
   
 

endavant. És impossible..., és molt difícil. Hauria de tenir moltes més persones 
disposades a treballar-hi de manera voluntària.” 

La senyora Coll diu: 

“Hauríem de tenir moltes més persones que sabessin que existeix un protocol 
que ara mateix no tenim.” 

(Veus de fons.) 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, és igual...” 

La senyora Coll diu: 

“Deia que hauríem de tenir moltes més persones...” 

La senyora Díaz diu: 

“És que al ple no és el moment de discutir. Jo crec que aquí el que podem és 
posicionar-nos i, per tant, jo l’únic que li puc dir, perquè, clar, ho hem de treballar 
jo crec que amb una certa tranquil·litat. D’alguna manera, jo he enviat el correu i 
no he vist cap contesta. Hem fet arribar el correu i jo no he rebut cap contesta. 
També ho demano, perquè de la mateixa manera que..., també demano que en 
el moment en què s’obre el canal per poder treballar-ho conjuntament, doncs, es 
recorri a aquest canal de la reciprocitat. 

Però, en qualsevol cas, nosaltres vam fer aquesta proposta ja a la primera reunió 
que es va fer al mes de gener, que es van treballar altres coses i es va enfocar 
el tema també dels instituts, i es va explicar que dintre del projecte de l’audiència 
pública de joves s’estava treballant el tema també del protocol. Per cert, hem 
aprofitat també aquest projecte participatiu. Es van demanar també persones 
que havien viscut d’experiència d’agent preventiva per poder anar als instituts a 
explicar aquesta experiència. Bé, vam tenir alguns que podien i altres persones 
que no podien, no és que no tinguin la voluntat, que la tenen, però de vegades, 
per les seves obligacions laborals no podien, llavors, tot això ho hem anat fent, i 
ara del que es tracta és de decidir tirar endavant.  

De tota manera, quan a les reunions es participa i es diuen les coses, i no hi ha 
veus en sentit contrari, doncs, cada cinc minuts no fem votacions. S’entén que 
es pot tirar endavant allò que d’alguna manera, o de manera tàcita, s’està 
acordant.” 
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La senyora Coll diu: 

“A mi no em consta per a res això.” 

La senyora Díaz diu: 

“Jo li torno a dir: no hi ha cap problema –no hi ha cap problema. Vostès tenen un 
text, és un punt de partida, però és un punt de partida que no té perquè ser ni 
molt menys el punt al que hem d’arribar. Si ho hem de replantejar tot d’una altra 
manera, saben que en aquest tema precisament des del primer dia hem intentat 
fer-ho tot de manera consensuada, i la voluntat és continuar fent-ho així.  

Si la possibilitat d’aquesta coordinació que es va comentar a la reunió no és el 
que..., per part de tothom que participa en aquesta comissió, que primer va 
redactar el protocol, doncs, buscarem altres vies. Però la modificació de crèdit sí 
que la tenim preparada perquè això no sigui un inconvenient. Ara, de moment, jo 
no li puc dir més, i l’únic és que hi continuem treballant. Però conjuntament, no 
continuem treballant per part del govern, sinó que entenc que conjuntament, les 
persones que ens hem involucrat en tot el tema del protocol.” 

La senyora Coll diu: 

“Sí, sí, mentre es tingui en compte tota la comissió, sí.” 

La senyora Díaz diu: 

“Efectivament, així serà.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí. Davant l’expectativa del carril caminable i ciclable que vam inaugurar el 
dilluns, pel qual ens hem de felicitar tots plegats, la ciutadania ens demana el 
tram que continua per Països Catalans, si tenim una data fixada per engegar la 
semaforització i fer-lo de servei. Es veu un increment de trànsit important, i 
aleshores ens pregunta aquest fet, si teniu alguna data concreta per poder dir 
que el farem servir ja.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, doncs, entenc que quan es refereix al trànsit, es refereix al trànsit de 
bicicletes.” 

El senyor Siquier diu: 
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“Evidentment, sí. Al carril, sí.” 

El senyor Sanz diu: 

“No, de fet, estàvem pendents de posar en marxa la semaforització, si no és 
demà, com a molt divendres. Per tant, aquesta setmana estarà en funcionament.” 

El senyor Siquier diu: 

“Molt bé, moltes mercès.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs, és el torn del Grup Municipal d’Esquerra Republicana. Té la 
paraula la regidora Villena.” 

La senyora Villena diu: 

“Bé. Començaré a fer lectura d’un tros, un fragment de la crònica de la pàgina 
web de l’ajuntament. «El 26 d’octubre de 2016, l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar 
Díaz..., y el consejero delegado de Finestrelles Shopping Center, Víctor Manuel 
Gómez, firmaron un protocolo de actuación para la promoción del empleo y el 
comercio local de Esplugues. De acuerdo con el protocolo suscrito, se dará 
preferencia a la contratación de personas de Esplugues y para la construcción, 
los promotores priorizarán la contratación de proveedores y de materiales de 
establecimientos de Esplugues.» Y continúa diciendo: «Los promotores del 
centro comercial se comprometen a que las demandas de empleo de las 
empresas que participen en la construcción del centro, así como también los 
diferentes operadores y las empresas que lleven a cabo los trabajos de gestión, 
mantenimiento, vigilancia y limpieza del centro, se gestionarán inicialmente a 
través de la bolsa de trabajo del ayuntamiento de Esplugues, y en igualdad de 
méritos se dará prioridad a las personas residentes en el municipio por razones 
de eficiencia y sostenibilidad ambiental.» 

Aleshores, d’acord amb això, vull fer tres preguntes. Les dues primeres és 
probable que no les pugui contestar però les deixo aquí.  

La primera és: se sap fins ara quants llocs de treball a la construcció del centre 
han estat adjudicats a espluguins?  

La segona: s’està controlant, i com, si s’ha contractat a proveïdors i materials 
d’Esplugues, com deia el conveni?  
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I després, en tercer lloc, ens han arribat queixes de diverses persones i mitjans 
del caos que va haver-hi a les oficines quan es va obrir el termini d’inscripció a 
la borsa de treball de l’ajuntament. Que els empleats estaven desbordats, que 
no sabien de la convocatòria alguns, que la gent no va interpretar bé allò que 
posava a El Pont, que es prioritzaran les persones residentes en el municipio. Es 
pensaven que totes les places serien per a espluguins. Els treballadors ho 
desmentien, i la gent sortia decebuda i indignada, etcètera.  

La pregunta és la següent: en lloc de tanta propaganda sobre tantes places de 
treball, per què no es va afegir la frase al protocol signat «en igualdad de méritos, 
se dará prioridad a las persones residentes en el municipio»? Almenys la gent 
no s’hauria sentit decebuda, enganya o pensant que són promeses que després 
no es compleixen.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, quant a la primera pregunta, que fa referència a quants llocs de treball a la 
construcció del centre s’havien produït, en el seu moment això ja ho vam explicar 
també, el que fa referència a la pròpia construcció del que seria l’estructura de 
l’edifici, aquí ja sabíem que ho fèiem amb una gran empresa i que, per tant, aquí 
preguntarem si hi havia contractació d’Esplugues, però que no estava... (Veu de 
fons.) No, no la construcció, torno a dir. Primer, no és un conveni, és un protocol, 
però no parlava de la construcció, parlava d’allò que ve... De l’estructura li estic 
parlant jo, eh? Parlava de tot allò que ve després, que són tots els industrials, 
fusters, bé, etcètera i, per tant, forma part de la construcció de l’edifici. Per això 
volia aclarir que l’estructura, que és el que és més visible actualment, perquè ens 
entenguem, això ho vam fer, clar, amb una gran empresa, que no dic que no hi 
haguessin treballadors de la ciutat, o treballadores, però que en tot cas no era 
l’objecte, si més no del protocol. 

Pel que fa al control d’això, nosaltres sí que seguim amb un control a través del 
Departament d’Ocupació. En aquest sentit, quan jo li parlava d’industrials, 
etcètera, doncs, això, es poden adreçar al mateix servei, i aquells que hi tinguin 
interès poden treballar. De fet, nosaltres ho hem fet per dues vies; aquesta és 
una. I una altra, parlant amb el centre comercial, dient-los que es posin en 
contacte també amb els que tenim registrats a la ciutat d’Esplugues, que s’hi 
posin en contacte a veure si poden treballar directament amb ells.  

Quan dic «poden» vol dir que, clar, una cosa és contacte i una altra cosa és la 
capacitat que tingui aquella empresa, o no, de donar el servei o de donar-li servei 
–sí– a la demanda, si és una empresa petita, més gran, etcètera, i clar, 
efectivament, després que es posin d’acord en preus com qualsevol altra 
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empresa. Per tant, una cosa és la prioritat i una altra cosa és que finalment es 
produeixi a través d’un acord. 

I en el cas de l’ocupació per a les persones, els llocs d’ocupació que s’hi poden 
crear, sí que hem de coincidir que en el primer moment es va produir un cert 
caos en el departament, també pel volum de gent, també potser perquè faltava 
alguna informació. Immediatament, diria que el mateix dia, vam facilitar nova 
informació, o aclarir informació, no només al Departament d’Ocupació sinó 
també a subalterns i altres persones, perquè, clar, la gent ve i pregunta aquí, 
pregunta allà, i bé, hem intentar adreçar-los de la millor forma possible. 

I el que hem fet, quan nosaltres hem dit que s’obria, diguem-ne, aquest nou 
procediment, sempre amb l’objectiu que les persones demandants d’ocupació 
estiguin inscrites a la borsa abans que arribi..., és a dir, si arriba la demanda 
d’ocupació..., perdó, l’oferta abans que la demanda, el que podem trobar és que 
la persona no s’ha inscrit encara i, per tant, no podem donar-hi sortida. I per això, 
el que hem fet és comunicar que ara és el moment en què la gent s’inscrigui a la 
borsa, perquè tot passarà per la borsa, i en les properes setmanes, perquè això 
ho hem coordinat amb els operadors del centre comercial, en les properes 
setmanes començaran a arribar les ofertes. Ha arribat alguna més puntual, el 
gruix encara ha d’arribar, però ja ha arribat alguna oferta que es cobrirà.  

I quan diem «prioritzar», jo crec que vostè ho ha explicat bé, torna a passar el 
mateix: tot això es farà a través de la borsa d’Esplugues, però evidentment, cada 
empresa fa una demanda, una oferta en concret, d’ocupació, de perfils –del que 
sigui, d’administratius, de tècnics, etcètera, de servei de neteja, del que sigui– i 
hem de quadrar oferta i demanda, no? Si tenim persones a la borsa d’Esplugues 
que puguin ocupar aquests llocs de treball, doncs, perfecte, i quadra, es farà una 
entrevista, etcètera, i quadrarà. Per això diem a igualtat de mèrits, no?, perquè 
si l’oferta no quadra, entre una cosa i l’altra, clar, tampoc podem obligar. 

I el que sí que fem és un seguiment exhaustiu especialment de les ofertes que 
arriben i de quantes persones. Però torno a dir que això pròpiament no s’ha 
produït. Hem fet el primer, que pensàvem que és el primer que havíem de fer, és 
a dir, que tothom estigui inscrit a la borsa per quan arribi l’oferta, poder quadrar 
sense esperar a què s’inscriguin després. No té més que això.  

I sí que comparteixo que els primers dies especialment, perquè ja vam actuar de 
seguida, va haver-hi una mica de caos al respecte.” 

La senyora Villena diu: 
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“Jo demanava que hi hagi una manera, que el llenguatge fos una miqueta més 
clar, menys triomfalista i més real per a la gent, perquè si dieu a la Crònica de la 
pàgina web que en la construcció tindrien prioritat els habitants d’Esplugues, 
clar... Això ho posa, i la gent ho llegeix i, clar, la gent hi va. Vull dir que hi ha una 
publicitat que heu de cuidar d’alguna manera, perquè si no la gent pensa que...” 

El senyor Sanz diu: 

“Jo crec que hem estat...” 

La senyora Villena diu: 

“Ho he escrit, eh? El que he dit ho he escrit directament de la pàgina web.” 

El senyor Sanz diu: 

“Però jo el que vull dir és que crec que, i a més el Servei de Comunicació aquí 
ha estat especialmane curós, hem estat molt escrupolosos en informar d’allò que 
diu el protocol signat. Inclús en paraules, eh? Vull dir, si porten a confusió, que 
ho puc entendre, quan parlem d’ocupació la gent té una expectativa, molts es 
troben en una situació a vegades molt dramàtica, i ho podem entendre 
humanament aquesta situació, però crec que hem informat humanament i, torno 
a dir, em sembla que de forma bastant escrupolosa. Una altra cosa és que 
s’entengui millor o no o, torno a dir, que algú va esperant que quan va a 
inscriure’s sortirà d’allà amb un lloc de treball. Ho podem entendre i ens sembla 
molt humà, només faltaria. Però crec que la informació sí que l’hem donada molt 
acuradament. Una altra cosa és el que pugui interpretar cada persona, i ens hem 
trobat amb casos, eh? Gent que feia preguntes de «ah, però això no era així?» 
Jo crec que la comunicació, la informació l’hem donada correctament, i una altra 
cosa, sí, l’expectativa que un pugui tenir que , a més, l’entenem, eh?, ho podem 
entendre. 

(Veu de fons.) 

La que podem oferir, la que no podem oferir no la diem, clar.” 

La senyora Díaz diu: 

“... del grup municipal, i per tant, quedaria el Grup Municipal de Ciutadans.” 

El senyor Roldán diu: 

“No farem preguntes. Gràcies.” 
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La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs, amb això hem acabat el torn de precs i preguntes, i passem a 
la part –molt bona nit, secretari i interventor– l’apartat de precs i preguntes 
formulades, primer per escrit per part de la ciutadania.”  

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

 

L’alcaldessa                                                                El secretari  

 

 

Pilar Díaz Romero                                                      Pedro Carmona Pérez 
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