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AJUNTAMENT  PLE  10/18 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al  saló de sessions, a les 
divuit hores del dia 21 de novembre de dos mil divuit, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència 
de l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les 
tinentes d’alcalde, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i Sr. Fco. Javier Giménez González i dels regidors i 
regidores Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. 
Manuel Pozo López, Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, 
Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez 
Siles (s’absenta a partir de les 20,13 hores), Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco González, Sra. Laura 
Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo.   
 
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 

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

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

“Molt bona tarda. Donem inici al Ple ordinari d’aquest Ajuntament, avui, dia 21 
de novembre, a les divuit hores, a fi i efecte de tractar els assumptes inclosos 
en l’ordre del dia. 

 

ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES. 

Al primer punt de l’ordre del dia constava la declaració institucional amb motiu 
del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, però 
atès que no hi ha unanimitat es retira aquesta declaració, que en principi 
després podria entrar com a moció. Però primer haurem de votar la urgència, i 
si és així, doncs, ja entraríem en el contingut. 
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I, en canvi, sí que hi ha un acord, una unanimitat pel que fa a una declaració, 
declaració institucional del conjunt de la corporació de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en relació amb la manca de servei de telefonia que 
han patit diferents ciutadans i ciutadanes d’Esplugues. 

En conseqüència, no es procedeix a la lectura d’aquesta Declaració. 

Seguidament, dono lectura a la següent Declaració”: 

 “Durant el darrer mes 228 famílies dels barris de Can Vidalet i Can Clota 
d’Esplugues han patit talls en el subministrament de telefonia a les seves llars, 
entre elles, persones grans vulnerables que s’han quedat sense el servei de 
teleassistència, ja que aquest funciona a través de la línia de telèfon fix. Sense 
línia telefònica, aquest servei perd tota efectivitat davant d’una urgència o 
incidència i provoca la desprotecció d’aquestes persones. 

En alguns casos, la manca de servei s’ha perllongat fins a més de vint dies, fet 
que entenem no és assumible. 

Telefònica té obligació per llei de proveir de servei bàsic de telefonia a la 
ciutadania. Malgrat és comprensible que es pugui produir una incidència, la 
seva resolució no es pot perllongar desmesuradament en el temps quan parlem 
d’un servei bàsic, ja que la no prestació del mateix pot tenir conseqüències que 
poden arribar a ser molt greus. 

Considerem que la gestió realitzada per Telefònica no ha estat diligent ni 
acurada a la dimensió de la incidència. Lamentem que la companyia no hagi 
informat directament aquest Ajuntament sobre l’existència d’una avaria que 
afectava un número tan important de persones usuàries i que s’ha perllongat 
tant en el temps. 

Demanem que en el futur si es produeix una afectació tan important quant al 
nombre de persones afectades i durada en el temps sigui la companyia la que 
comuniqui formalment la incidència a l’Ajuntament. Des de l’administració més 
propera a la ciutadania si coneixem de forma immediata l’existència d’una 
incidència greu en un servei essencial podem preveure de forma àgil i ràpida si 
cal fer una actuació d’urgència o exigir a l’empresa mesures alternatives.  

Considerem que la companyia, un cop assabentada que la incidència afectava 
persones usuàries del servei de teleassistència, hauria d’haver aportat 
solucions alternatives que garantissin la cobertura del servei a aquestes 
persones potencialment vulnerables, tal com li va demanar aquest Ajuntament i 
tal com es va comprometre la companyia per escrit. 

Exigim que la companyia responsable del servei, en compliment de la 
normativa vigent, traslladi en el proper rebut a les persones afectades pel tall el 
descompte proporcional als dies en què el servei no s’ha prestat de forma 
automàtica i sense necessitat de reclamació. 
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Igualment, demanem a Telefònica que les possibles reclamacions per danys i 
perjudicis presentades per les persones usuàries siguin tramitades per la via 
arbitral, a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i no per via 
judicial, que comporta llargs tràmits i despeses econòmiques. Tanmateix, 
demanem que aquestes reclamacions es resolguin en positiu ateses les 
afectacions patides especialment per aquelles persones que disposaven del 
servei de teleassistència. 

Desitgem que casos com aquests no es reprodueixin en el futur i que aquesta 
companyia i qualsevol altra de subministraments essencials estableixi els 
canvis i protocols necessaris per millorar la seva coordinació amb les 
administracions locals, així com la seva resposta i atenció a les persones 
afectades. 

Finalment, informem la ciutadania d’Esplugues que al mercat de les 
telecomunicacions està liberalitzat i que, per tant, tothom té el dret de canviar 
de companyia telefònica si ho creu oportú. En aquest sentit, hi ha multitud de 
companyies que ofereixen diferents tipus de serveis de telecomunicacions i els 
consumidors tenen la possibilitat de triar els proveïdors que més s’ajustin a les 
seves necessitats, als seus valors o al grau de responsabilitat social que cada 
companyia té amb la societat a la qual dona servei.” 

I llegida aquesta declaració, que com que no és una moció no tenim un apartat 
de trasllats, jo crec que el que pertocaria, a banda de donar publicitat, perquè hi 
ha un missatge adreçat directament a la ciutadania, seria també, doncs, donar 
trasllat a aquesta companyia, a la companyia que ha provocat la incidència, 
l’avaria i, per tant, doncs, aquest desajust en un servei que rep la ciutadania. És 
un tema que m’imagino que estarà parlat, però és que és important dir en el Ple 
que donarem aquests trasllats oportuns. I, per tant, ens dirigim al secretari 
perquè en prengui nota. 

 

ACORD NÚMERO DOS.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 9/18,  
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA  17 D’OCTUBRE DE 
2018. 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, doncs, ara continuem amb el següent punt de l’ordre del dia. Hem 
substituït una declaració, en aquest cas, per l’altra, i el punt 2 és aprovació, si 
escau, de l’acta número 9/18, corresponent a la sessió ordinària de data 17 
d’octubre de 2018. Comencem amb l’ordre habitual.” 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 
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“Bon vespre a tothom. Després faré un comentari i hi voto favorablement.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, bona tarda. A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

La senyora Coll diu: 

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

El senyor Siquier diu: 

“Bona tarda. Des del Partit Demòcrata, PDeCAT Esplugues de Llobregat, 
votem a favor. I volem aprofitar aquesta salutació per traslladar tot el suport, 
solidaritat i escalf als presos polítics, als exiliats i a les seves famílies. Avui més 
que mai tenen el Partit Demòcrata al seu costat. Ho reiterem, sense l’abordatge 
en clau política de la situació catalana i amb el manteniment de l’assetjament 
judicial al moviment independentista, serà impossible mantenir cap mena de 
col·laboració amb el Govern espanyol. 

I donem suport, doncs, a totes les actuacions que conjuntament amb la resta 
de partits, entitats de la societat civil i les institucions catalanes es facin en 
suport als presos polítics i exiliats. 

Aprovem l’acta del 17 d’octubre del 18.” 

La senyora Zafra diu: 

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

El senyor Sánchez diu: 

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

El senyor Torras diu: 

“Bona tarda. Des d’Esquerra Republicana - Gent per Esplugues també enviem 
una salutació i una abraçada fraternal a tots els presos i preses polítiques i a 
les persones exiliades, especialment al nostre veí l’Adrià Carrasco. 

Hi votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Buenas tardes a todos. Desde Ciudadanos Esplugues votamos a favor el acta. 
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Y también quisiera aprovechar estos días que ha sufrido un ataque el juez 
Llarena en si domicilio particular y que hemos visto muchos funcionarios de la 
justicia, jueces y fiscales que están pidiendo el traslado a sitios afuera de 
Cataluña por sus dificultades para ejercer su trabajo con total independencia, y 
queremos aprovechar –como digo– para darles todo nuestro apoyo. Y, bueno, 
apoyarles en el sentido de que están ejerciendo una labor fundamental para 
nuestra democracia y que la sigan haciendo así. También para los cuerpos de 
seguridad del estado, incluidos los de Esplugues. Gracias.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmesa a votació l’acta s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de 
la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 21 de 
novembre, és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 
110 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, es transcriuren al llibre d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la 
Sra. alcaldessa i  del Sr. Secretari.  

 

ACORD NÚMERO TRES.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA.  

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 3, informacions d’Alcaldia, en aquest cas informar o fins i tot 
recordar, perquè segurament és una dada en algun cas ja coneguda, que 
Esplugues ha estat recentment reconeguda per Unicef Espanya com una ciutat 
amiga de la infància per al període 2018-2022. Que el que es reconeix amb 
aquesta llei és que les polítiques adreçades a la infància i l’adolescència que es 
realitzen des dels diferents ajuntaments, i en aquest cas des del nostre 
Ajuntament, estan orientades als compliments de la Convenció sobre els drets 
dels infants de Nacions Unides 1989, recollides en el Pla local d’infància i 
adolescència en el nostre cas. 

Una de les més destacades és el Consell d’Infants, que permet donar veu als 
més petits, als infants i potenciar l’esperit de participació democràtica. I que 
també vostès saben que va ser reconegut com una bona pràctica per Europa, 
bona pràctica Urbact. Però hi ha altres accions també com són l’acte de 
benvinguda als nadons, l’escola de pares i mares, els ajuts econòmics, 
projectes de reforç escolar, el servei Minuts Menuts, els casals d’estiu, 
esportius, inclusius… Bé, entre moltes altres coses, que vostès coneixen molt 
bé i que han valorat positivament des d’Unicef Espanya per donar-nos aquest 
reconeixement, que podrem recollir el dia 27 de novembre en un acte de 
reconeixement Unicef a Oviedo.  
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I potser, doncs, una dada, que aquesta sí que no és tan coneguda, i és que a 
Catalunya som setze les ciutats que comptem amb aquest reconeixement. 

En l’apartat d’esports també tenim una petita menció, però no per ser petita no 
és important, és del Club de Gimnàstica Artística Esplugues Les Moreres, que 
tenim l’esportista, la gimnasta l’Íngrid Caballero que ha aconseguit una 
important tretzena posició a la disciplina de sincronisme 17-21 anys al 
campionat del món de trampolí a Sant Petersburg. I, per tant, doncs, la nostra 
felicitació, primer, per tenir un nivell que li permet competir en un campionat del 
món i, després, per una posició que pensem que també és molt important, i que 
és una esportista que entrena aquí al costat de l’Ajuntament, al poliesportiu de 
Les Moreres. 

Amb això les informacions que teníem per avui des d’Alcaldia.” 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR 
PROVISIONALMENT EL PLA DE MILLORA URBANA CASA MARTORELL, 
UBICADA AL CARRER MANUEL FLORENTÍN PÉREZ, D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT.  

La senyora Díaz diu: 

“Passem al següent punt de l’ordre del dia, la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat. El punt número 4 és el dictamen que proposa aprovar 
provisionalment el pla de millora urbana Casa Moratiel, ubicada al carrer Manel 
Florentín, d’Esplugues de Llobregat. 

En aquest cas, vostès saben bé que el 20 de juliol de 2018 la Junta de Govern 
Local va aprovar inicialment el Pla de millora urbana Casa Moratiel, ubicada a 
l’adreça que hem esmentat abans, promogut per Enric Batlle i Joan Roig, i obrir 
en aquest cas un període d’informació pública d’un mes. L’objecte del 
document és definir les condicions d’ordenació de la parcel·la que conté una 
edificació catalogada, i un cop ha transcorregut el termini d’exposició pública 
sense la presentació d’al·legacions i comptant també amb l’informe favorable 
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, ara 
proposem al Ple la seva aprovació provisional per poder enviar-ho acte seguit, 
si és així, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità per a la 
seva aprovació definitiva.” 

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

“Assumpte: Aprovació provisional del Pla especial de Millora urbana CASA 
MORATIEL, ubicada al carrer Manuel Florentín Pérez, d’Esplugues de 
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Llobregat, promogut per Enric Batlle i Joan Roig. 
 
Vist el document del Pla especial de Millora urbana CASA MORATIEL, ubicada 
al carrer Manuel Florentín Pérez, d’Esplugues de Llobregat, promogut per Enric 
Batlle i Joan Roig;  
 
Vist l’informe jurídic emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
Antecedents  
 
El 20 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar aprovar inicialment el Pla de Millora urbana CASA 
MORATIEL, ubicada al carrer Manuel Florentín Pérez, d’Esplugues de 
Llobregat, promogut per Enric Batlle i Joan Roig, d’acord amb el document 
presentat el 29 de maig de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/9228), 
i obrir un període d’informació pública d’un mes. 
 
El 31 de juliol de 2018, va ser inserit un anunci a la web municipal, sobre 
l’obertura del període d’informació pública. 
 
El 3 d’agost de 2018, es va sol·licitar informe a la Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
El 5 de setembre de 2018, es va publicar a la seu municipal. 
 
El 9 d’octubre de 2018, s’ha publicat l’obertura del període d’informació pública 
al diari el Periódico de Catalunya, i el 10 d’octubre de 2018, s’ha publicat al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
El 24 d’octubre de 2018, la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya ha emès un informe favorable sobre el document de referència. 
 
El 12 de novembre de 2018, el Secretari de la Corporació ha expedit un 
certificat mitjançant el qual acredita que durant el període d’informació pública 
no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions. 
 
Àmbit d’actuació i objecte  
L’àmbit d’actuació d’aquest Pla de millora urbana és la tota la finca amb front al 
carrer Apel·les Mestres, núm. 19, i el carrer Manuel Florentín Pérez, núm. 15, 
de 882,47m² de superfície. 
 
L'objecte del document és definir les condicions d’ordenació de la parcel·la, que 
conté una edificació catalogada. 
 
Fonaments de dret  
D’acord amb l’article 101.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, la iniciativa privada pot formular 
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plans especials urbanístics, plans de millora urbana i plans parcials urbanístics 
d'acord amb el planejament urbanístic general aplicable.  
 
L’article 70 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que els plans de 
millora urbana tenen per objecte, en el sòl urbà consolidat, de completar o 
acabar la urbanització, en els termes assenyalats per la lletra b de l'article 30, i 
regular la composició volumètrica i de façanes. 
 
En aplicació de l’article 90 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, els plans de millora urbana en sòl 
urbà consolidat poden tenir per objecte completar o acabar la urbanització, 
regular la composició volumètrica i de façanes, preveure operacions de 
rehabilitació o de revitalització del teixit urbà, ordenar el subsòl, o altres 
finalitats anàlogues. 
 
Els plans de millora urbana estableixen l'ordenació detallada de llur àmbit 
territorial, mitjançant les determinacions pròpies de llur naturalesa i finalitat 
d'entre les regulades, per als plans parcials urbanístics, en els articles 80 a 83 
d'aquest Reglament, amb l'excepció prevista a l'article 68.7 de la Llei 
d'urbanisme.  
 
L’article 91 del mateix text reglamentari preveu que els plans de millora urbana 
contenen els documents regulats en els articles 84 a 89 d'aquest Reglament, 
llevat que algun d'ells sigui innecessari ateses les finalitats del pla i la 
naturalesa de les actuacions o operacions previstes. 
 
La documentació dels plans de millora urbana en sòl urbà no consolidat també 
ha d'incloure un informe ambiental, d'acord amb el què estableix l'article 100 
d'aquest Reglament, el contingut del qual ha de ser congruent i adequat a les 
finalitats i determinacions establertes, sens perjudici que, atenent aquestes 
finalitats i naturalesa, es justifiqui que és innecessari. 
 
En els casos en què ho exigeixi la legislació sobre mobilitat, serà necessari 
incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que 
determini aquesta legislació. En aquest cas, no és preceptiu. 
 
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme, relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
i dels plans urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de 
ordenació urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic 
municipi, corresponen a l’ajuntament corresponent.  
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L’article 85.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que, amb caràcter 
simultani a la informació pública, cal sol·licitar informe als organismes afectats 
a raó de les seves competències sectorials.  
 
En aquets cas, la Direcció General de Patrimoni  de la Generalitat de 
Catalunya, ha informat favorablement sobre el document. 
 
D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, i l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
l’òrgan competent per a l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació 
que posi fi a la tramitació municipal de plans és el Ple de la Corporació. 
 
D’acord amb l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim 
local, i l’article 114.3.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, és necessari el vot favorable  de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació, per a adoptar els acords en el si de la 
tramitació dels plans i els instruments d’ordenació urbanística.   
En aplicació de l’article 80 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l’òrgan competent per a l’aprovació 
definitiva del document d’anàlisi és la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona. 
 
Conclusions  
Per tot l’exposat, només resta concloure que s’informa favorablement el 
document del Pla especial de Millora urbana CASA MORATIEL, ubicada al 
carrer Manuel Florentín Pérez, d’Esplugues de Llobregat, promogut per Enric 
Batlle i Joan Roig, i que correspon elevar-lo al Ple de l’Ajuntament, per a la 
seva aprovació provisional.” 
 
Vista la normativa aplicable, el Pla especial d’anàlisi, i l’informe indicat, es 
proposa al Ple l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla especial de Millora urbana 
CASA MORATIEL, ubicada al carrer Manuel Florentín Pérez, d’Esplugues de 
Llobregat, promogut per Enric Batlle i Joan Roig. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, l’expedient administratiu complert, i 2 
exemplars del document tècnic a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’àmbit 
Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquets acord al promotor.”. 
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La senyora Díaz diu: 

“Doncs, bé, comencem també exactament a posicionar-nos i també a donar el 
sentit del nostre vot.” 

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

“Gràcies, alcaldessa. Hi voto favorablement.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues votamos a favor. Pero tal y como estuvimos hablando en 
la comisión, sería bueno de hablar con la propiedad, ya que es una casa 
catalogada, que pueda tener acceso la ciudadanía para su visita.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP hi votem en contra, bàsicament, creiem que precisament 
perquè és una propietat privada no entenem per què s’ha de destinar aquesta 
quantitat a un bé privat.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata hi tem a favor, tot i que pensem com el company de 
Canviem Esplugues en el sentit de la possibilitat d’obertura en algun moment 
d’aquest tipus d’habitatge, d’edifici.” 

La senyora Zafra diu: 

“Votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Des d’Esquerra Republicana també hi votem a favor. I també voldríem 
recordar, atès que també s’ha fet al·lusió que és un bé catalogat, que aquesta 
ciutat té un deute pendent que és posar al dia el catàleg municipal, fa vint-i-cinc 
anys que no es renova. Sabem que hi ha bastanta feina feta en aquest sentit, 
però que es va acabar encallant. El nostre antecessor aquí va posar-hi moltes 
hores perquè això fos així i de moment van passant els anys i això no queda 
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fet. Per tant, voldríem deixar constància d’això, que ens hauríem de posar 
mans a l’obra pel catàleg.” 

El senyor Roldán diu: 

“Des del Grup Municipal Ciutadans Esplugues ens abstenim.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, en el nostre cas dir també que coincidim amb la proposta que feia 
Canviem Esplugues que puguem treballar amb la propietat perquè sigui 
visitable, encara que sigui en hores concertades o en algun moment i, per tant, 
que la ciutadania pugui gaudir d’aquesta casa que, com dèiem, està 
catalogada. I, per tant, treballarem en aquest sentit. 

També és veritat que a les converses que hem tingut amb la propietat ja s’han 
mostrat disposats, no?, potser el que ens falta és acabar de concretar com es 
podrà fer. I jo crec que arribarà el moment de fer-ho, no? 

I sobre el catàleg, doncs, també, no?, coincidim que s’havia fet molta feina, 
coincidim que l’anterior portaveu d’Esquerra Republicana havia treballat molt en 
aquesta qüestió, que s’havia fet molta feina. I que és veritat que ho tenim 
pendent i que ho hem de reprendre. Vam acabar tenint un inventari molt ampli i 
a partir d’aquí havíem de polir-ho, diguem-ne, per tirar endavant el catàleg. És 
una feina complicada, jo diria, i que requereix hores, però, en tot cas, si no 
comencem mai, no l’acabarem mai, això és real. 

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 i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sr. 
Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio 
Hernández Sánchez, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López, 
Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sra. Estefania 
Zafra Rodríguez, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sr. Santi Siquier Fadó, 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. S’hi absté el regidor Julio Manuel Roldán Moreno, és a dir un vot. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 

ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR 
PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 277 DE LES 
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ, 
RELATIVA A LES DISPOSICIONS SOBRE HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC AL 
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TERME MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, REDACTADA PELS 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 5 és el dictamen que proposa aprovar provisionalment la 
modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general 
metropolità, relativa a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic al terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat, redactada pels serveis tècnics municipals. 

El 18 de juliol de 2018, recorden que vam aprovar al Ple inicialment la 
modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general 
metropolità, relativa –com saben vostès– a aquestes disposicions sobre 
habitatge d’ús turístic. L’objecte d’aquest document és regular i racionalitzar la 
implantació dels habitatges d’ús turístic a la ciutat d’Esplugues per tal d’evitar 
les incidències negatives en la qualitat de vida de la ciutadania i preservar la 
convivència pacifica i harmònica entre les persones residents i les persones 
que estan de pas temporal per la ciutat. 

I un cop transcorregut el termini d’exposició pública sense la presentació 
d’al·legacions, es proposa al Ple la seva aprovació provisional per enviar-ho a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità perquè emeti 
l’informe previ a l’aprovació definitiva per part de, en aquest cas, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat.” 

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

“Expedient: 2248-2017-001 
Assumpte: aprovació provisional de la Modificació de l’article 277 de les 
Normes urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a les disposicions 
sobre habitatge d’ús turístic al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, 
redactada pels Serveis tècnics municipals. 
Vist el document de la Modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques 
del Pla general metropolità, relativa a les disposicions sobre habitatge d’ús 
turístic al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, redactada pels Serveis 
tècnics municipals; 
Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica de l'Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
Antecedents 
El 18 de juliol de 2018, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va 
acordar APROVAR INICIALMENT la Modificació de l’article 277 de les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a les disposicions sobre 
habitatge d’ús turístic al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, redactada 
pels Serveis tècnics municipals, SUSPENDRE tots els actes relacionats amb el 
règim de comunicació prèvia, així com l’atorgament de llicències urbanístiques 
d’edificació, reforma, rehabilitació, ampliació, canvi d’ús i instal·lació d’activitats 
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destinades a les noves implantacions d’habitatges i/o apartaments de caràcter 
turístic, a l’empara dels article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en tot 
l’àmbit del municipi d’Esplugues de Llobregat, i l’article 103.1 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
i sotmetre el document a informació pública. 
 
El 2 d’agost de 2018, el Periódico de Catalunya va publicar l’anunci de l’acord 
indicat, segons consta acreditat a l’expedient. 
 
El 9 d’agost de 2018, el Butlletí oficial de la província de Barcelona va inserir 
anunci de l’edicte corresponent a l’aprovació de la Modificació puntual del Pla 
general Metropolità de referència, segons consta acreditat a l’expedient. 
 
Els anuncis contenien l’advertència del fet que, en tant que la informació 
pública coincidia amb el mes d’agost, el termini s’ampliava un mes més, en 
compliment de la disposició addicional desena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
El 7 de novembre de 2018, el Secretari de la Corporació ha expedit un certificat 
mitjançant el qual s’acredita que durant el termini d’exposició pública no s’ha 
presentat cap al·legació. 
 
Fonaments de dret  
Vista Directiva Europea sobre els serveis en el mercat interior. Directiva 
2006/123/CE; 
Vista la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici, incorpora a l’ordenament jurídic estatal la Directiva 
indicada; 
Vist el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament 
turístic i d’habitatges d’ús turístic; 
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la 
modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic 
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les 
excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest 
precepte esmenta, relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a 
modificacions dels sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; 
modificacions que representin un increment de sostre edificable, de la densitat 
de l’ús residencial o la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans 
directors. 
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Cal incidir en el fet que la figura que s’analitza es correspon amb una 
modificació de planejament general d’un pla plurimunicipal; com és el Pla 
general metropolità.  
 
Per tant, en aplicació de l’article 96.a) de la Llei, en el cas de modificacions de 
plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi 
limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la 
modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 
 
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d'urbanisme, relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
i dels plans urbanístics derivats, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament. 
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 
del Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics 
de la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i 
gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg. 

En virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una figura de 
planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, redactada per l’apartat 1 de la disposició addicional 
novena del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i l’article 52.2.c) del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, l’òrgan competent per a l’aprovació inicial del planejament 
general, i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans és el Ple de 
la Corporació. 
 
D’acord amb l’article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim 
local, i l’article 114.3.k) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és necessari el vot 
favorable  de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 



 pàg 15  
 

corporació, per a adoptar els acords en el si de la tramitació dels plans i els 
instruments d’ordenació urbanística.   
 
En aplicació i compliment de l’article 79 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
correspon al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques 
l'aprovació definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals, en 
determinats supòsits, entre els quals si algun dels municipis que hi siguin 
compresos té més de 100.000 habitants, com és el cas del Pla general 
metropolità, previ informe de la comissió territorial d'urbanisme corresponent, 
que l'ha d'emetre en el termini de dos mesos. En aquets cas, la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità. 

Conclusions 
Per tot l’exposat, i vist el document, només resta concloure que s’informa 
favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la seva 
aprovació provisional." 
 
Vista la normativa aplicable, el document d’anàlisi, i l’informe indicat, es 
proposa al Ple l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació de l’article 277 de 
les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a les disposicions 
sobre habitatge d’ús turístic al terme municipal d’Esplugues de Llobregat, 
redactada pels Serveis tècnics municipals. 
 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord, l’expedient administratiu complert, i 2 
exemplars del document tècnic a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona, per a l'emissió de l'informe previ a la seva aprovació 
definitiva pel conseller de Territori i Sostenibilitat.” 
 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Hi voto favorablement tot insistint en l’oportunitat política de la intervenció del 
mercat per evitar la minva de l’oferta d’habitatges de lloguer a Esplugues.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 
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“Bien, Canviem Esplugues hicimos una propuesta en su día para endurecer las 
medidas de estos pisos turísticos, sobre todo en los barrios más…, de Can 
Vidalet y de la Plana, que son los barrios donde más gente vive. En aquel 
momento no se recogieron estas cuestiones y nosotros anteriormente votamos 
abstención, y hoy nos reafirmamos en la abstención.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, nosaltres també vam proposar, quan va fer-se aquesta aprovació inicial, 
que es regulés algun tipus de taxa per regular el mercat i perquè realment això 
no afectés tots els veïns i veïnes d’Esplugues pel que fa al preu dels lloguers. 
Sembla que tampoc no s’ha tingut en compte i, per tant, seguirem amb la 
nostra abstenció.”  

El senyor Siquier diu: 

“Sí, des del Partit Demòcrata continuarem votant el mateix que vam fer a 
l’aprovació inicial, votarem favorable, perquè ja ens mereixia prou garanties, és 
prou garantista amb les condicions de sortida del dictamen inicial.” 

La senyora Zafra diu: 

“Nosaltres també mantenim el nostre vot inicial, que va ser abstenció.” 

El senyor Sánchez diu: 

“A favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Nosaltres votem que sí també.” 

El senyor Roldán diu: 

“Des del Grup Municipal Ciutadans Esplugues mantenim criteri i mateixos 
arguments també de la votació anterior de l’aprovació inicial i el nostre vot serà 
abstenció.” 

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 i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sr. 
Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio 
Hernández Sánchez, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López, 
Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sr. Santi Siquier 
Fadó, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir, setze 
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vots. S’hi abstenen els regidors Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sra. Elisabet 
Millà Salinas, Sr. Julio Manuel Roldrán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala i Sr. 
Julián Carrasco González, és a dir, cinc vots.  

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 

ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR 
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ DEL CARRER SERRA DEL MONTSEC, NÚM. 23-37, 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 6 és el dictamen que proposa aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla general metropolità del carrer Serra del Montsec, 
número 23-37, d’Esplugues de Llobregat. 

Aquest document abasta dues finques ubicades al carrer Serra del Montsec, 
número 23-37, propietat de Gálvez Gil Grup Immobiliari, SL, l’entitat promotora, 
l’objecte de la qual és una reordenació volumètrica que permeti ampliar la 
vorera del carrer Serra del Montsec en aquest tram i sigui enjardinada amb 
arbrat, i propicia la connexió de les diferents zones verdes i places que 
configuren aquesta part del barri, especialment al llarg del carrer Serra del 
Montsec. 

També s’aconsegueix millorar el paisatge urbà amb l’enderroc d’un immoble 
existent d’ús industrial ja obsolet i l’ocultació de dues grans parets mitgeres. 

I, per tant, es proposa ara al Ple aprovar-la de manera inicial.” 

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

“Expedient: 2248-2018-011 
Assumpte: Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general 
metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 23-37, d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Vist el document de la Modificació puntual del Pla general, relatiu al carrer 
Serra del Montsec, núm. 23-37, d’Esplugues de Llobregat, presentat per 
GÁLVEZ GIL GRUPO INMOBILIARIO, SL; 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del Servei 
d’Urbanisme, que estableixen el següent: 
 
INFORME: 
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Sol·licitud. Antecedents. 
Per registre d’entrada del dia 22/10/2018, el Sr. Cristóbal Vicente, en 
representació de GALVEZ GIL GRUP IMMOBILIARI, SL, presenta a aquest 
Ajuntament el document de Modificació Puntual del PGM en el carrer Serra del 
Montsec, 23-37 d’Esplugues de Llobregat, redactat per l’arquitecte Sr. Cristóbal 
Vicente, per tal que es tramiti adequadament i s’aprovi inicialment. 
El document presentat té, bàsicament, per objecte, la reordenació de la 
volumetria fixada pel PGM en la parcel·la de referència, de manera que s’adapti 
millor a les condicions de la zona on s’ubica l’edificació i que permeti ampliar la 
vorera del carrer Serra del Montsec. 
En l’actualitat, la parcel·la objecte de la figura de planejament està construïda i 
ocupada per un edifici industrial en desús i totalment obsolet. 
 
Àmbit d’Actuació. Planejament vigent  
L’àmbit de la Modificació puntual de PGM comprèn dues finques, la de 
referència cadastral 3504216DF2830D0001UW – Carrer Serra del Montsec 31-
37 i la de referència cadastral 3504217DF2830D0001HW – Carrer Serra del 
Montsec, 23-29. Ambdues finques són propietat de GALVEZ GIL GRUP 
IMMOBILIARI, SL. 
La superfície total de les finques actualment és de 1.471’00 m2. És important 
assenyalar, però, que una petita part d’una de les finques (veure els plànols del 
document) correspon al xamfrà amb el carrer Sant Gabriel, de 16’09 m2 i, per 
tant, la superfície edificable de l’àmbit és de 1.454’91 m2 i aquesta és la que 
s’ha considerat com a àmbit de la Modificació Puntual del PGM. 
També és important assenyalar que aquestes parcel·les limiten per la seva part 
posterior amb els Jardins de la Concòrdia (qualificats de Sistema d’Espais 
Lliures – clau 6b) i, lateralment, amb dos edificis consolidats, un d’ells amb una 
alçada de PB + 2 + àtic (Serra del Montsec, 19-21) i l’altre amb una alçada de 
PB + 4 (Sant Gabriel, 29). 
 
El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
Zona de densificació urbana semintensiva, clau 13b :  1.454’91 m2 
Els paràmetres d’aplicació, segons el PGM són els següents: 
Profunditat edificable: 23’10 m. 
Alçada reguladora carrer Serra del Montsec: PB + 2 
Alçada reguladora carrer Sant Gabriel: PB + 2 
Alçada reguladora de l’interior d’illa: PB 
 
Aplicant aquests paràmetres, resulta una edificabilitat total de l’àmbit (sostre) 
de 4.312’09 m2. 
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Com s’ha indicat anteriorment, en l’actualitat, la parcel·la objecte d’aquesta 
Modificació Puntual de PGM està construïda i ocupada per un edifici industrial 
de PB + 2 pisos en desús i totalment obsolet. 
 
Objecte del document. Descripció de la proposta. 
El document presentat té, bàsicament, per objecte, la reordenació de les 
parcel·les incloses dins de l’àmbit de Modificació Puntual del PGM, bàsicament 
per obtenir els següents objectius: 
• Crear un eixamplament del carrer Serra del Montsec, que passaria dels 10 m. 
d’amplada que té en l’actualitat a 15 m. En gairebé la totalitat de l’àmbit, 
requalificant de Sistema viari una part del mateix, que serà cedit a l’Ajuntament 
i urbanitzat com a vorera arbrada. Aquest eixamplament, a més, ha de 
permetre facilitar la connexió de les diferents zones verdes i places que 
configuren aquesta part del barri i, especialment, al llarg del carrer Serra del 
Montsec, com ara el Jardí d’Àngela Pagès, a l’oest de l’àmbit, i la Plaça de 
Mahatma Gandhi i la Rambla del Carme, a l’est de l’àmbit. 

 
• Reordenar la volumetria fixada pel PGM, sense incrementar el sostre de 
l’àmbit, de manera que el nou edifici a construir s’adapti millor als edificis 
contigus. Donat que existeixen dues mitgeres de diferent alçada a un costat i 
altra de les parcel·les objecte de la Modificació, el document proposa una 
ordenació volumètrica que s’adapti a aquestes alçades, de manera que 
proposa un edifici de PB + 4 que enllaci amb l’edifici existent del carrer Sant 
Gabriel, 29 i un edifici més baix, de PB + 2 que enllaci amb l’edifici existent al 
front del carrer Serra del Montsec, 19-21. 

 
La proposta es concreta, doncs, en la següent proposta de Modificació de 
qualificacions dins de l’àmbit: 

 
Zona de densificació urbana semintensiva, clau 13b :  1.236’13 m2 
Sistema viari (eixamplament vorera) :         218’78 m2 

Total Àmbit MPGM:      1.454’91 m2 
 
El document proposa un nou gàlib edificatori, de manera que, en la part de 
finca que manté el seu front amb una amplada de 10 m. del carrer Serra del 
Montsec, l’alçada reguladora es manté en PB+2 (10’60 m) i una profunditat 
edificable de 23’10 m., idèntica a l’actual. Pel que fa a la part de l’edificació amb 
front al carrer Serra del Montsec ampliat a 15 m, es proposa, d’acord amb la 
normativa del PGM per aquestes amplades de vial,  una alçada reguladora de 
PB + 4 (16’70 m.) i una profunditat edificable de 18’10 m. 
Aplicant aquests paràmetres, resulta una edificabilitat total de l’àmbit (sostre) 
de 4.312’09 m2, exactament la mateixa que la parcel·la té reconeguda amb el 
vigent planejament. 
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La resta de paràmetres edificatoris, inclosos els usos possibles, es mantenen 
similars com els actuals a aplicar a la Zona de densificació urbana 
semintensiva, clau 13b. 
 
Informe Mediambiental.  
La present Modificació de PGM no està sotmesa a avaluació ambiental, ja que 
no concorren cap de les circumstàncies previstes a l’article 7 de la Llei 6/2009 
de 28 d’abril d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes.  
Les modificacions proposades no plantegen canvis substancials de les 
estratègies ni les directrius dels plans i programes que puguin afectar el medi 
ambient, ni constitueixen una modificació en la classificació del sòl.  
Tots els sòls afectats per la Modificació Puntual del PGM tenen caràcter urbà i 
no tenen valors ambientals significatius. 
A més, l’impacte possible sobre el medi ambient tindrà caràcter positiu, ja que 
la transformació proposada significarà un augment  dels espais lliures 
disponibles (en forma de nova vorera arbrada ampliada) i la millor connexió 
entre els espais lliures de l’entorn, tal com ja s’ha explicat anteriorment en 
aquest mateix informe. 
 
Estudi d’Avaluació de la Mobilitat  Generada 
El document presentat no conté  Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, ja 
que no es considera necessari, d’acord amb el Decret 344/2006 de 19 de 
setembre, de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada. 
 
Gestió. Avaluació Econòmica. 
La propietat de la totalitat de l’àmbit és única i el document defineix un únic 
polígon d’actuació per garantir els compromisos de cessió i urbanització, que 
consistiran,  únicament, en els de cedir i urbanitzar com a vorera arbrada els 
218’78 m2 que es re-qualifiquen com a Sistema viari amb aquest objectiu. 
No s’ha previst cessió del 10 % de l’increment de l’aprofitament urbanístic 
previst en la transformació proposada per part dels propietaris del sòl, tal com 
determina la Llei d’Urbanisme ja que no es preveu, en la Modificació Puntual de 
PGM que es tramita, cap augment d’aprofitament urbanístic. 
 
Valoració de la proposta 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement la Modificació 
Puntual del PGM a l’Àmbit del carrer Serra del Montsec, 23-37, donat que 
s’ajusta a la normativa vigent, està suficientment justificada la seva oportunitat i 
conveniència i, en els seus paràmetres bàsics, es coherent amb el seu entorn. 
Aquesta aprovació inicial s’haurà de fer, però amb les següents condicions, que 
caldrà incloure en el document que es tramiti per a la seva aprovació 
provisional: 
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• El document presentat haurà d’incloure en l’articulat normatiu la definició d’un 
únic  polígon d’actuació i establir  els compromisos de cessió i urbanització, que 
consistiran en els de cedir i urbanitzar com a vorera arbrada els 218’78 m2 que 
es re-qualifiquen com a Sistema viari amb aquest objectiu.  

 
• Caldrà afegir a aquesta obligació la de cedir i urbanitzar al mateix temps, la 
part ja qualificada actualment de sistema viari (xamfrà), de 16’09 m2. 
 
Es considera, no obstant,  que és possible continuar la tramitació del document 
presentat i s’haurà d’obrir, en conseqüència,  un període d'exposició pública de 
la documentació tècnica, durant un termini d'un mes, mitjançant publicació dels 
corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló 
de la Corporació, publicitat per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 de 
febrer.” 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat, que estableix el següent: 
 
“El 22 d’octubre de 2018, el senyor Cristóbal Vicente Piera, en representació de 
GÁLVEZ GIL GRUPO INMOBILIARIO, SL, presenta un document denominat 
Modificació puntual del Pla general, relatiu al carrer Serra del Montsec, núm. 
23-37, d’aquesta ciutat, i un escrit mitjançant el qual sol·licita que s’aprovi 
inicialment per aquest Ajuntament. 
El 12 de novembre de 2018, els Serveis tècnics municipals han emès un 
informe tècnic favorable sobre la proposta de Modificació puntual del Pla 
general Metropolità presentada per l’empresa promotora, amb unes condicions 
que caldrà incorporar en el document que se sotmeti a aprovació provisional. 
 
Objecte  
L’objecte d’aquest document és la reordenació de la volumetria fixada pel PGM 
en la parcel·la de referència, de manera que s’adapti millor a les condicions de 
la zona on s’ubica l’edificació i que permeti ampliar la vorera del carrer Serra 
del Montsec. 
 
Àmbit 
L’àmbit d’aquesta Modificació abasta dues finques, de 1.471’00m² de 
superfície, ubicades al carrer Serra del Montsec, núm. 31-37, i  carrer Serra del 
Montsec, núm.23-29, propietat de GALVEZ GIL GRUP IMMOBILIARI, SL; 
l’entitat promotora. 
La superfície edificable de l’àmbit és de 1.454’91m² i aquesta és la que s’ha 
considerat com a àmbit de la Modificació Puntual del Pla general metropolità, 
segons concreten els Serveis tècnics municipals en el seu informe. 
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Planejament vigent  
El Pla general metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 14 de juliol 
de 1976, i publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona, a  efectes 
d’executivitat, el 19 de juliol de 1976. 
 
Anàlisi de la proposta  
El document proposa eixamplar el carrer Serra del Montsec, dels 10m 
d’amplada que té a l’actualitat, a 15m, a gairebé la totalitat de l’àmbit, 
requalificant com a sistema viari una part d’aquest, que serà cedit a 
l’Ajuntament i urbanitzat com a vorera arbrada.  
També preveu reordenar la volumetria fixada pel Pla general metropolità, sense 
incrementar el sostre de l’àmbit, de manera que el nou edifici a construir 
s’adapti millor als edificis confrontants.  
El document proposa una ordenació volumètrica que s’adapti a les alçades de 
dues mitgeres de diferent alçada a un costat i altra de les parcel·les objecte de 
la Modificació, de manera que proposa un edifici de planta baixa més quatre 
plantes pis (PB+4PP), que enllaci amb l’edifici existent del carrer Sant Gabriel, 
29 i un edifici més baix, de planta baixa més dues plantes pis (PB+2PP), que 
enllaci amb l’edifici existent al front del carrer Serra del Montsec, 19-21. 
En definitiva, el document proposa mantenir l’edificabilitat prevista pel 
planejament vigent, i mantén la resta de paràmetres previstos al planejament. 
De l’informe dels Serveis tècnics municipals es desprèn que el document; que 
planteja una reordenació volumètrica i manté el sostre edificable i la resta de 
paràmetres bàsics, amb algun matís, aporta la possibilitat d’ampliar l’amplada 
d’un carrer, que s’enjardinarà amb arbrat, i propiciar la connexió de les diferents 
zones verdes i places que configuren aquesta part del barri i, especialment, al 
llarg del carrer Serra del Montsec, com ara el Jardí d’Àngela Pagès, a l’oest de 
l’àmbit, i la Plaça de Mahatma Gandhi i la Rambla del Carme, a l’est de l’àmbit. 
També s’aconsegueix millorar el paisatge urbà, amb l’enderroc d’un immoble 
existent d’ús industrial ja obsolet i en mal estat de conservació, i l’ocultació de 
dues grans parets mitgeres. 
 
Fonaments de dret  
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que la iniciativa privada 
no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, 
l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments 
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de planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació 
que han de contenir. D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans 
urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació.  
 
En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions 
de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres 
que tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.  
 
En aquest cas, el document de MPGM de referència no està subjecte a 
avaluació ambiental, en tant en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només 
terrenys classificats com a sòl urbà. 
 
Tampoc és preceptiu en aquest cas que la Modificació contingui un estudi de 
mobilitat generada. 
 
Finalment, afegir que el document no està subjecte al deure de cessió 
d’aprofitament previst a l’article 43 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en tant en quant 
no concorre cap dels supòsits que aquest precepte esmenta. 
 
D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la 
modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic 
se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les 
excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest 
precepte esmenta, relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a 
modificacions dels sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; 
modificacions que representin un increment de sostre edificable, de la densitat 
de l’ús residencial o la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans 
directors. 
 
En aquest cas, cal tenir present que la Modificació puntual del Pla general 
Metropolità és una modificació de planejament plurimunicipal. Per tant, en 
aplicació de l’article 96.a) de la Llei, en el cas de modificacions de plans 
urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals quedi limitada a 
un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació 
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 

En aquest sentit, correspon adoptar els acords d’aprovació inicial i aprovació 
provisional a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
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d'urbanisme, relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
i dels plans urbanístics derivats, l’aprovació inicial i provisional dels plans de 
ordenació urbanística municipal i dels derivats que afectin al territori d’un únic 
municipi, corresponen a l’ajuntament corresponent. 

D’acord amb aquest precepte, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de l’Ajuntament. 
 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 
del Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics 
de la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i 
gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, si s’escau, els 
quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi 
un de més llarg. 

Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
disposa l’art. 47.2.ll) de l’esmentada Llei. 
 
Conclusions 
El document, si bé ha estat presentat per una empresa promotora privada, cal 
subratllar que proposa una reordenació volumètrica del sostre edificable que ja 
admetia el planejament vigent, que planteja la possibilitat d’ampliar l’amplada 
d’un carrer, que s’enjardinarà amb arbrat, i propicia la connexió de les diferents 
zones verdes i places que configuren aquesta part del barri i, especialment, al 
llarg del carrer Serra del Montsec, com ara el Jardí d’Àngela Pagès, a l’oest de 
l’àmbit, i la Plaça de Mahatma Gandhi i la Rambla del Carme, a l’est de l’àmbit. 
També s’aconsegueix millorar el paisatge urbà, amb l’enderroc d’un immoble 
existent d’ús industrial, ja obsolet i en mal estat de conservació, i l’ocultació de 
dues grans parets mitgeres. 
 
Per tot l’exposat, vist el document, i l’informe tècnic favorable, amb condicions,  
només resta concloure que s’informa favorablement per tal que se sotmeti al 
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Ple de la Corporació perquè aprovi assumir com a pròpia la Modificació puntual 
del Pla general Metropolità presentada i acordi  la seva aprovació inicial.” 
 
Per tot l’exposat,  

ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- ASSUMIR com a pròpia la proposta de Modificació puntual del Pla 
general Metropolità presentada per GÁLVEZ GIL GRUPO INMOBILIARIO, SL, 
el 22 d’octubre de 2018, a l’empara de l’article 101.3 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla general, 
relativa al carrer Serra del Montsec, núm. 23-37, d’Esplugues de Llobregat, 
amb dues condicions, que hauran de ser incorporades a l’articulat de les 
normes del document que se sotmeti a aprovació provisional, i que es detallen 
a continuació: 
 
2.1.- Cal incloure la definició d’un únic polígon d’actuació, i els compromisos de 
cedir i urbanitzar com a vorera arbrada els 218’78m² de superfície que es 
requalifiquen com a sistema viari.  
 
2.2.- Cal afegir també l’obligació de cedir i urbanitzar, al mateix temps, la part ja 
qualificada actualment com a sistema viari (xamfrà), de 16’09m² de superfície. 
 
 
TERCER.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, 
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, 
i a la pàgina web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o 
al·legacions. 
 
QUART.- COMUNICAR aquest acord a GÁLVEZ GIL GRUPO INMOBILIARIO, 
SL.” 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions:  

El senyor Comellas diu: 

“No votaré aquest punt perquè no ha estat sotmès encara a la consideració de 
l’Associació de Veïns la Plana - la Montesa, segons indica el mateix regidor de 
barri i el president i vicepresident aquí presents. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“Abstención.” 
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El senyor Carrasco diu: 

“Bien, desde Canviem Esplugues sabemos que esa nave industrial lleva 
cerrada como quince años, quizás más de quince años. En este tiempo se ha 
dejado un poco descuidado el tema, los vecinos de enfrente, sobre todo los que 
viven más en los edificios más altos, saben que allí, pues, se ha creado un 
microclima, que allí hay árbol, arbustos, hay muchas incluso palomas, ratas, 
etcétera. Y ya hicieron…, bueno, han hecho varias veces, ¿no?, en su día, 
varias fotos, las han entregado al Ayuntamiento, se ha dicho a la empresa que 
fuese a limpiarlo, algunas veces han ido, otras veces han tardado más. Por lo 
tanto, hay que hacer una actuación allí indudablemente.  

Pero el hecho de que cedan cinco metros para ampliar la acera, que creemos 
que es importante ampliar aceras, pero el hecho de que subamos a planta baja 
más cuatro, aunque de alguna forma el edificio de la parte de atrás tenga esa 
altura, seguramente que estéticamente quedará mejor el edificio, pero lo que 
estamos haciendo aquí de alguna manera también es darle un poco más 
beneficio incluso a la empresa constructora, ¿no?, porque los pisos de planta 
alta, indudablemente, todos sabemos que son más caros. 

Sin querer entrar en comparaciones, pero sí decir que, en todo caso, en la calle 
Doctor Manuel Riera, ahora, hoy día 8 de Març, donde está la Asociación de 
Vecinos de la Plana, en ese edificio también se construyó una planta de más. 
En aquel momento había (no s’escolta la gravació) no se hizo, y la 
compensación que el Ayuntamiento consiguió fue los locales de la asociación 
de vecinos. Y creemos que aquí, a pesar de que reúne todas las condiciones y 
que indudablemente los metros son los mismos, pero tendríamos que intentar 
de tener alguna contraprestación más para el Ayuntamiento a nivel de un local 
o de alguna otra posibilidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso habría que 
tenerlo en cuenta y que el equipo de gobierno, en todo caso, lo trabaje. 

Nosotros como Canviem Esplugues nos abstendremos.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, nosaltres portàvem un vot favorable, però també crèiem que s’havia parlat 
amb l’associació de veïns, que és el més lògic, que s’hauria de fer d’entrada. Si 
no és així, ens abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Nosaltres en aquesta aprovació inicial ens abstindrem, amb el compromís de 
fer un estudi més ampli per a l’aprovació provisional.” 

El senyor Sánchez diu: 
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“Nosaltres hi votarem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde el Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues no encontramos 
suficientemente motivada, pues, esta excepcionalidad, ¿no?, que se hace en 
este caso, pues, que se presenta a pleno una modificación del Plan general 
metropolitano, del PGM, para solo una promoción. 

No compartimos la visión que nos traslada el equipo de gobierno, que en esta 
misma calle, el edificio contiguo, por la parte de arriba, digamos, es de planta 
baja más dos, como se ha dicho. También el edificio justo anterior. Es el 
modelo que hasta ahora se ha aceptado en toda la calle de Serra de Montsec. 

Aquí decimos que le permitimos excepcionalmente planta bajo más cuatro 
alturas, ¿no? A cambio es cierto también, pues, que nos ensanchan la acera, 
como se ha dicho, la acera de la calle Serra de Montsec, pero nos parece 
que…, bueno, esto es más beneficioso al final para los intereses de la empresa 
y no vemos tan compensado el interés público. 

No entendemos esta diferencia en esta obra puntual cuando el resto de 
promotores que han ido edificando en esta misma calle, pues, solo han podido 
edificar, tal como establece el PGM hasta ahora, pues, con el mismo criterio, 
planta baja más dos. Nos parece que es una incoherencia porque han sido 
obras que han sido realizadas con el mismo Gobierno Socialista durante este 
tiempo. 

Y tampoco compartimos, por ejemplo, que no se haya exigido, ya que el edificio 
hace esquina, ya que nos ofrecen ensanchar la calle Serra de Montsec, 
también haber aprovechado para ensanchar la calle Sant Gabriel, que también 
es estrecha, está enfrente de un parque, tiene otro parque a muy pocos metros 
y, digamos, hubiera sido un acto de compensación quizá más completo, ¿no? 

Decía, lo que vemos, se ha insinuado antes creo por el portavoz de Canviem, 
es verdad que sí vemos que es más interesante para el promotor Iberhogar, en 
este caso, vender seguramente áticos, se venden mejor que segundas plantas. 
Pero, realmente, no vemos la justificación suficientemente, el dictamen no 
justifica suficientemente el interés público y la compensación, como digo, para 
hacer una obra o una excepcionalidad en este edificio. 

Nuestro voto es en contra.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Bé, jo voldria aclarir algunes qüestions, si més no, perquè sempre insisteixo 
que hem de ser precisos. En l’última intervenció, el portaveu de Ciutadans deia 
que es venen millor els àtics. No hi ha àtics, i vostè ja sap que no hi ha àtics; 
planta baixa més quatre, però no hi ha àtics. Les coses com són i segur que em 
dona la raó. 

Però, més enllà d’això, evidentment, en algunes intervencions discrepem 
totalment. Precisament, nosaltres recollim i fem nostra aquesta proposta 
perquè estem molt convençuts que la implantació d’aquest edifici és millor en 
aquestes condicions –quan dic millor, és més beneficiosa per als interessos 
públics i per a la ciutat– que en les condicions que es podrien fer inicialment, 
que seria ocupar tota la pastilla i fer planta baixa més dos. Pensem que 
aquesta implantació és molt més beneficiosa per als interessos de la ciutat i, 
per tant, evidentment, és en el que ens basem, no? L’activitat privada en 
aquesta matèria, doncs, legítimament pot interessar-li o buscar els millors 
rendiments per a les seves propietats, però nosaltres no estem aquí per a això, 
nosaltres estem per mirar l’interès públic i el benefici per al conjunt de la 
ciutadania. I això és el que hem fet i ens ha semblat que aquesta proposta, que 
el que fa és «retranquejar» l’edifici, però, evidentment, conservar el metre, el 
que és el sostre que li correspon, el nombre d’habitatges que li correspon fer. 
Per tant, no hi ha cap benefici en aquest sentit. L’únic que es canvia és la forma 
d’implantació de l’edifici, no es canvia res més. 

I ho torno a dir, aquesta beneficiosa, entenem que ho és, primer, perquè 
guanyarem cinc metres més de vorera, no només perquè hi hagi una vorera, 
sinó perquè aquesta vorera serà cedida a l’Ajuntament i, per tant, guanyem 
espai públic, domini públic, i domini públic que serà convertit, evidentment, en 
una vorera enjardinada i ampliada. 

A més a més, evidentment, la promotora el que ha de fer és urbanitzar aquesta 
zona i l’ha de lliurar també completament urbanitzada, no? 

I, per una altra banda, doncs, pels edificis que té al voltant, efectivament, hi ha 
un edifici tocant de planta baixa més quatre que amb aquesta implantació, com 
deia, amb aquesta volumetria, doncs, aquesta paret mitjanera que podria 
quedar a la vista queda tapada. I a efectes de façana i d’impacte visual fins i 
tot, no?, de l’entorn, pensem que és més convenient. 

No hi ha res més darrere d’aquesta proposta –ho torno a dir– que l’interès de la 
ciutat i l’interès públic, que pensem que queda acreditat en aquest sentit, i per 
això és que ho proposem. 

I, finalment, dir que, en tot cas, com a mínim l’associació de veïns sí puc dir que 
coneixedors en són coneixedors; una altra cosa és que potser no hagin vist el 
detall, però com a mínim coneixedors de la proposta en són. I això no treu que, 
efectivament, ens puguem asseure, que no ho hem fet, asseure’ns formalment 
per explicar-la amb detall, doncs, ho podem fer. Estem fent una aprovació 
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inicial i ho podrem fer d’aquí en endavant. I, en tot cas, bé, aquesta és la 
situació. 

Per tot plegat, però, com deia, especialment perquè pensem que la implantació 
de l’edifici és molt més beneficiosa per a la ciutat, 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 i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sr. 
Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio 
Hernández Sánchez, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López, 
Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez 
Siles i Sr. Santi Siquier Fadó, és a dir, dotze vots. Vota en contra el regidor Sr. 
Julio Manuel Roldán Moreno, és a dir un vot. S’hi abstenen els regidors Sr. 
Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián 
Carrasco González i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir, set vots. El regidor Sr. 
Albert Comellas Novillo no vota aquest punt.  

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 

ACORD NÚMEO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR 
L’AUTORITZACIÓ A L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ PER A LA 
TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA AL CANVI DE TITULARITAT 
DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE LA DEIXALLERIA.  

La senyora Díaz diu: 

“El següent punt de l’ordre del dia és el punt número 7: dictamen que proposa 
aprovar l’autorització a l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la tramitació 
administrativa relativa al canvi de titularitat de la llicència ambiental de la 
deixalleria. 

També saben vostès que l’empresa Solidança Treball EI, SL és l’adjudicatària 
del contracte de la gestió, mitjançant concessió administrativa del servei públic 
de la deixalleria mancomunada amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí. I que ha 
sol·licitat l’Ajuntament de Sant Joan Despí el canvi de titularitat de la llicència 
ambiental d’aquest servei atorgada originàriament a l’empresa Siresa.  

En aplicació del conveni signat per a la col·laboració entre els dos ajuntaments 
per a la prestació mancomunada d’aquest servei, s’eleva a la consideració 
d’aquest Ple l’acord per autoritzar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí la pràctica 
i/o impuls de qualsevol tràmit administratiu necessari per a la continuació del 
procediment relatiu a la sol·licitud de canvi de titularitat de la llicència ambiental 
del servei de la deixalleria.” 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat:  

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2018 es va 
adjudicar la contractació de la gestió, mitjançant concessió administrativa, del 
servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí a l’empresa 
SOLIDANÇA TREBALL EI, S.L.  
 
En data 9 de març de 2018 l’empresa SOLIDANÇA TREBALL EI, S.L. ha 
sol·licitat a l’Ajuntament de Sant Joan Despí el canvi de titularitat de la llicència 
ambiental d’aquest servei, atorgada originàriament a l’empresa SIRESA.. 
 
Els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí han informat 
favorablement en data 12 de juliol de 2018 la sol·licitud sobre el canvi de 
titularitat de la llicència ambiental de la deixalleria a favor de l’empresa 
SOLIDANÇA TREBALL EI, S.L. 
 
Atès que el conveni signat per a la col·laboració entre l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la prestació 
mancomunada del servei de deixalleria d’àmbit metropolità preveu que per a 
qualsevol actuació i/o tramitació administrativa relativa al servei de la deixalleria 
es requereix l’autorització expressa d’ambdós Ajuntaments. 
Per la qual cosa, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Joan Despí per a la pràctica i/o 
impuls de qualsevol tràmit administratiu necessari per a la continuació del 
procediment relatiu a la sol·licitud de canvi de titularitat de la llicència ambiental 
del servei de la deixalleria presentada per SOLIDANÇA TREBALL EI, SL, 
empresa adjudicatària d’aquest servei. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Joan Despí. “ 
 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions:  

El senyor Comellas diu: 

“És un tràmit purament administratiu, hi voto, doncs, favorablement.” 

La senyora Benito diu: 

“Abstención.”  

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, a favor.” 
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La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Esquerra Republicana també hi vota a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMENT QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EN 
VIGOR. 

La senyora Díaz diu: 
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“Dins la Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics, el punt vuitè 
és el dictamen que proposa l’aprovació d’una modificació de crèdits del 
pressupost municipal en vigor. 

En aquest cas, aquesta modificació de crèdits que presentem a l’aprovació del 
Ple municipal afecta únicament un suplement de crèdit, per import de 
1.556.778,16 euros, de la partida destinada a actuacions d’eficiència energètica 
en l’enllumenat públic, de manera que la quantitat total que es destinarà en el 
pressupost d’enguany a aquesta finalitat equival a 2.902.278,16 euros.  

S’estima que amb aquesta inversió podrem aconseguir en el proper exercici 
econòmic i en els següents un important estalvi en les despeses de consum 
d’electricitat que absorbiran l’augment de tarifes previst –que esperem que 
puguin absorbir l’augment de tarifes previst–, però a la vegada també és un 
estalvi en emissions de CO2 de 850 tones a l’any, la qual cosa representa una 
reducció respecte a les emissions actuals de més del 70 per cent.  

La modificació d’aquesta despesa de inversió es finança íntegrament amb 
romanent líquid de tresoreria per a despesa afectada obtingut en les darreres 
liquidacions del pressupost. 

I això és el que ara mateix sotmetem a la consideració del Ple.” 

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

“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. 3.210.647,34 0,00 3.210.647,34 
CAP. 

 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.641.915,66 0,00 15.641.915,66 

CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 196.670,00 0,00 196.670,00 
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CAP. 

 

TRANSFERÈNCIES CAPITAL 11.871.366,94 0,00 11.871.366,94 

CAP. 

 

ACTIUS FINANCERS 11.760.910,88 1.496.778,16 13.257.689,04 

CAP. 

 
PASSIUS FINANCERS 9.727.660,71 0,00 9.727.660,71 

     
 TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 72.912.171,73 1.496.778,16 74.408.949,69 

 
 
 ESTAT DE DESPESES    

 CAP. DENOMINACIÓ CRÈDIT 
INICIAL MODIFICACIONS CRÈDIT FINAL 

CAP. I DESPESES DE PERSONAL 16.515.342,10 0,00 16.515.342,10 

CAP. II DESP.  BENS CORRENTS I SER. 14.355.483,36 0,00 14.355.483,36 
 

CAP. III DESPESES FINANCERES 337.576,00 0,00 337.576,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.471.687,02 0,00 5.471.687,02 
 

CAP. VI INVERSIONS REALS 29.847.454,66 1.496.778,16 31.344.232,82 

CAP. 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.304.938,89 0,00 1.304.938,89 

CAP. IX PASSIUS FINANCERS 5.079.689,50 0,00 5.079.689,50 
 

 TOTAL ESTAT DE DESPESES 72.912.171,73 1.496.778,16 74.408.949,69 

 
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: 

“Hi voto favorablement.” 

La senyora Benito diu: 
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“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, abstenció.” 

La senyora Coll diu: 

“Nosaltres hi votarem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota favorablement.” 

La senyora Zafra diu: 

“Com que és per eficiència energètica i amb la petició que també facin un 
estudi per aplicar-lo a l’enllumenat dels edificis municipals, sense que serveixi 
de precedent, hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Esquerra Republicana també hi votem a favor i sol·licitem al Govern que tingui 
cura de mirar que els serveis tècnics tinguin cura sobretot que no augmenti la 
contaminació lumínica a causa d’aquesta canvi d’enllumenat.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“Bé, només dir que en aquest sentit el mateix estudi ja ha previst l’aplicació del 
mapa lumínic que tenim aprovat i que, per tant, doncs, evidentment, es 
conservaran els preceptes que marca aquest mapa lumínic i, per tant, complint 
amb la normativa. I, evidentment, en qualsevol cas que no augmenti, sinó que, 
en tot cas, hauria de disminuir, no? 

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 i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sr. 
Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio 
Hernández Sánchez, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López, 
Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sra. Estefanía 
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Zafra Rodríguez, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sr. Santi Siquier Fadó, Sr. Julio 
Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. 
Albert Comellas Novillo, és a dir, vint vots. S’hi abtsté el regidor Sr. Julián 
Carrasco González, és a dir un vot.   

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 

ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL D’AQUEST AJUNTAMENT PER A 
L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2019. 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, el següent punt de l’ordre del dia és el punt número 9, el dictamen que 
proposa l’aprovació inicial del pressupost general d’aquest ajuntament per a 
l’exercici econòmic de 2019. 

Com vostès saben, aquest és un punt que va en un ple ordinari, com sempre 
fem, però no per això és menys important. És un punt, com saben vostès, molt 
important, perquè és el que finança, tant pel que fa a les despeses corrents 
com a les despeses d’inversió, les polítiques que es proposen impulsar durant 
l’exercici 2019.  

I, per tant, d’una manera ràpida i resumida, perquè també coneixen el detall i 
n’hem pogut parlar durant aquests dies previs a la comissió informativa i fins i 
tot després de la mateixa comissió informativa, però sense deixar de dir crec 
que les característiques importants d’aquesta proposta de pressupostos, deixin-
me dir, abans d’entrar en el detall, que la decisió que vam prendre, en aquest 
cas, no exclusivament l’equip de govern, sinó el consistori, no per unanimitat, 
però sí per majoria, va ser la congelació dels impostos o la no modificació de 
les ordenances fiscals. I això és un element molt important que determina 
després també quina és la proposta d’ingressos i de despeses que fem per a 
l’any vinent. I, per tant, en aquest moment, tot i que no s’inclouen en la 
proposta i per tant, no és un tema que ara votarem, recordar, perquè –ho torno 
a dir– és important, que això el que vol dir és que els impostos i les taxes de 
l’any 2019 seran exactament les mateixes que hem tingut aquest exercici 2018. 

Dit això, tenint en compte aquesta política de congelació per quart any 
consecutiu i, per tant, durant tot aquest mandat, i que ens porta a continuar 
amb una pressió fiscal molt baixa, de fet, amb la pressió fiscal més baixa 
d’aquells municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants.  

I recordar abans d’entrar també quin és el pes, com explicaven l’altre dia en 
l’audiència de pressupostos, quin és el pes dels impostos enfront de les taxes, 
que en el nostre cas, per l’estructura de pressupost i per l’estructura de 
l’aposta, el que tenim és uns ingressos en els quals tenen un pes especialment 
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important aquests impostos, especialment els impostos directes enfront les 
taxes. Perquè en el nostre cas, recordin que no tenim ni taxa de clavegueram ni 
taxa de recollida de residus. 

Doncs, ara, si els sembla, recordant aquest marc o aquestes premisses que 
sempre són importants, entrem en la part d’ingressos. 

En la part d’ingressos, és cert que si mirem els ingressos totals finals o el que 
és el pressupost que tindrem equilibrat, sí que es produeix una baixada, un cert 
decrement, però això es produeix únicament en la partida d’inversions i no pas 
en la partida…, quan pensem en les despeses, i no pas en la partida de 
despesa corrent, que aquesta, com fem en els darrers anys, es va reforçant. 

En aquest cas, això passa no perquè malgrat la congelació d’impostos hi hagi 
una davallada en aquestes partides, perquè tant la partida d’impostos directes 
com en el cas de les taxes, preus públics, altres ingressos, el que veiem és que 
hi ha un creixement. Aquí únicament es dona un decrement especialment en 
aquelles de transferències de capital, perquè també saben vostès que estem a 
la finalització d’un mandat, i això vol dir que aquells ingressos que el nostre…, 
però no el nostre, el nostres i els ajuntaments de l’àrea metropolitana i els 
ajuntaments de la nostra demarcació de Barcelona que s’han vist els darrers 
anys suportats per fer inversió per altres administracions supramunicipals, com 
són l’Àrea Metropolitana de Barcelona o com són la Diputació de Barcelona, el 
que fan és una aportació per municipi que es reparteix al llarg dels anys i, 
evidentment, doncs, aquest darrer any en el qual, a més, el mandat finalitza el 
mes de maig, doncs, la partida, evidentment, és inferior. 

Cada cicle, cada mandat de quatre anys, cada cicle, doncs, té un repartiment 
que acostuma a ser molt similar i sempre, doncs, el darrer any el que passa és 
això; el que passa és que l’aportació –ho saben vostès– s’ha repartit de tal 
manera que aquest any serà així. Però no serà així en el nostre Ajuntament, ho 
dic perquè intento avançar-me també per si hi ha algun grup que pensa que 
aquí hi ha hagut una davallada d’ingressos; no s’ha produït aquesta davallada i, 
per tant, això ens porta a aquesta congelació d’impostos, com molts demanen. 
Però sí que és cert que per part d’aquestes administracions, la xifra de l’any 
passat que vam pressupostar en 5.600.000  s’ha convertit en una xifra de 3 
milions. Però, hi torno, és completament raonable, ens ha passat cada any que 
finalitza mandat, no passa només a l’Ajuntament d’Esplugues, passa a 
qualsevol ajuntament de la comarca, de l’àrea i de la demarcació. De fora, més 
enllà, no els conec, però sí que puc parlar de la demarcació de Barcelona. I, 
per tant, és una cosa completament normal. 

Això ens porta que parlem d’uns ingressos totals de pràcticament 46 milions 
d’euros, que es reparteixen de tal manera que en el cas de les despeses, el 
que veiem són especialment un fort increment en les despeses corrents de 
béns i serveis. I jo crec que això el que ens ha de fer és veure aquesta 
importància de poder proporcionar serveis, serveis de qualitat, els béns 
necessaris també per poder fer aquelles polítiques que van adreçades 
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directament a la ciutadania. En el que també es produeix no un increment tan 
important, però un increment que si mirem el pressupost és el segon capítol 
que creix amb més importància com és el capítol de personal, les despeses de 
personal, el capítol I. Això, entre altres coses, no és l’únic motiu, però, entre 
altres coses, ve condicionat també per l’acord que es va produir en la mesa de 
les retribucions del personal de les administracions públiques. I per tant, això 
comporta en el que nosaltres com precisament un dels punts que portem en 
aquest Ple també ens veiem obligats i ens comprometem a actualitzar les 
retribucions del nostre personal, que saben vostès que en principi està previst 
que sigui un 2,25 més un 0,5 més. 

Pel que fa a la resta, doncs, crec que són capítols en els quals no cal entrar en 
detall, tret del que comentava abans: és cert que en el cas de les inversions 
reals, aquesta xifra balla per la davallada dels ingressos d’aquestes 
administracions, però, en qualsevol cas, si veiem l’històric d’on venim, doncs, 
és el segon o el tercer any d’una major inversió en la història pràcticament 
d’aquest Ajuntament. Estem parlant d’un nivell inversor molt gran. Però, 
evidentment, comparat amb l’any 2018, que va ser extraordinari, doncs, és una 
xifra inferior que l’explica la finalització del mandat, però a la qual haurem 
d’afegir un element que vostès també coneixen molt bé perquè ha estat la 
tònica durant tots els exercicis, i és que ara, si s’aprova el pressupost, el que 
tindrem seran unes inversions contemplades dintre d’aquesta part de 
pressupost d’inversió, però que quan finalitzi l’exercici i es pugui fer la liquidació 
i coneguem el que esperem sigui un superàvit important i raonable, doncs, 
tinguem també l’oportunitat de poder afegir noves inversions, que també es 
faran a la ciutat com hem fet en anys anteriors. I, per tant, ara maneguem la 
part que s’inclou en els pressupostos, però en liquidar l’any, doncs, ens 
apareixerà un superàvit que en aquell moment haurem de decidir a què es 
destina. 

Vostès saben molt bé que en els darrers anys estàvem limitats o bé a 
amortitzar préstecs o bé a fer una inversió financerament sostenible, que ara, 
doncs, és pràcticament el mateix, tot i que el concepte d’inversió financerament 
sostenible és una mica més flexible i, per tant, conté conceptes que abans no 
eren possibles. Però estem en la mateixa situació i desconeixem, perquè això 
depèn en aquest moment del Govern de l’Estat, si es donaran canvis en 
aquestes consideracions que hem aplicat durant tots els anys o no es duran 
aquests canvis. 

Però recordin, en qualsevol cas, i a més penso que n’han parlat també 
especialment a nivell de portaveus i amb els regidors no adscrits, que hi ha la 
possibilitat de fer aquestes inversions que proposarem, però que també tenim 
una llista que hem compartit i que és coneguda de les que es podrien arribar a 
fer en el moment en què coneguem el superàvit. Xifra que ara no la tenim i que, 
per tant, podem tenir una llista, però no podem acabar d’ajustar fins que no 
coneguem o no sapiguem aquesta quantitat. 
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Potser, com que estem a les acaballes del mandat, recordar que…, recordar, 
no; conèixer, perquè hem estat fent els càlculs i en el seu moment quan parlem 
potser amb més tranquil·litat aquesta xifra la podrem donar una miqueta més 
acurada, però si sumem els pressupostos d’inversions amb el superàvit, és a 
dir, al final l’obra executada, la quantitat d’inversió, doncs, aquest mandat ha 
estat un mandat espectacular perquè ens podríem apropar a una xifra a prop 
dels 50 milions d’euros. I aquesta, doncs, és una quantitat, com deia, important. 

No em prenguin la xifra com una xifra acurada, és un número que haurem de 
calcular. Però és cert que si ja l’any passat teníem una xifra de 9 milions 
d’euros més el que vam afegir de superàvit, això no ho multiplicarem per 
quatre, però bé, entre una cosa, l’altra, la que venia tal, doncs, la xifra pot ser 
una xifra força important. 

I jo crec que d’aquest apartat de despeses, doncs, poca cosa més: que ens 
marca molt, com deia, les despeses de personal, que ens marca molt caràcter 
també aquest esforç que es fa especialment en les despeses corrents de béns i 
serveis. Que per sort també, que és una de les coses amb les quals juguem, 
doncs, encara les despeses financeres estan molt contingudes perquè els 
interessos en aquest moment encara continuen sent baixos, tot i que s’espera 
potser –potser– un cert repunt, però, en qualsevol cas, no un creixement 
exponencial. I que com que el deute és un deute baix, doncs, exactament el 
mateix amb els passius financers: són quantitats molt contingudes, i en 
qualsevol cas, no sé si dir que estem a mínims històrics. El repartiment també 
el coneixen. 

I potser, per acabar, parlar un moment de les polítiques de despeses, 
especialment quan pensem en aquelles que són de caràcter corrent, però no 
únicament, quins són els programes pels quals apostem. I després, doncs, fer 
un petit recordatori de les inversions que proposem aprovar en aquest projecte 
de pressupostos. 

Quant a les polítiques de despeses, destacar que en aquest moment el 
programa de govern més important és el que es destina a cohesió social, a 
persones i a famílies, que destina un 34,80 per cent del pressupost a aquest 
tipus de política, i per tant, una mica més d’un de cada tres euros que gasta 
aquest Ajuntament ho fa en programes d’aquest àmbit de cohesió social.  

Que la següent, com segurament tothom sospita i, a més, és una xifra 
coneguda –potser la xifra no, però sí la tendència–, i és en transformació 
urbana i en lluita contra el canvi climàtic, on destinem pràcticament un de cada 
quatre euros, un 22,40 per cent. 

I bé, després tenim partides importants, programes importants com són el de 
solvència i sostenibilitat financera, la seguretat i la convivència, el comerç, 
ocupació i noves oportunitats, el bon govern, innovació, participació i 
transparència, que aquests darrers anys, per aquesta necessitat de radicalitat 
democràtica, de participació i de major transparència, però fins i tot també la 
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necessitat d’afegir tecnologia per poder tenir un govern obert i digital han fet 
que aquesta partida, que aquest programa hagi pres una major importància 
cada cop, i en el futur encara ho serà més. 

I bé, espero que no em deixi res més. Els programes…, no programes de 
govern, sinó els programes o les accions més innovadores les coneixen 
perfectament i en aquest moment sí que ja no les relataré, perquè les hem 
parlades i les vam presentar l’altre dia en l’audiència pública de pressupostos, 
per no allargar-me més del necessari.  

Però potser crec que també és important poder explicar quines són les 
inversions que proposem amb aquesta quantitat que nosaltres tenim, que la 
recordo: estem parlant de 6.253.565 euros. I en aquestes partides d’inversions, 
que també són aquelles coses que de vegades són molt palpables perquè és 
veuen, doncs, hi ha una partida dedicada a la finalització del CEM de Can 
Vidalet; s’afegeix una nova partida a l’auditori. Hi ha també les partides per 
poder fer el canvi de gespa als camps de futbol. De fet, en principi, doncs, es 
farà de manera gradual: fer primer un camp de futbol per fer a continuació 
l’altre, com vam fer en el moment en què es va implantar per sempre poder 
tenir funcionant un dels dos camps. I en aquest cas, doncs, la proposta és 
començar pel camp de futbol de Molí.  

Hi ha la partida de pressupostos participatius. Recordin que és el 10 per cent 
dels ingressos propis, i en aquest cas, el càlcul ens porta a una quantitat de 
280.000 euros. 

El programa de millora de barris i equipaments també, que per nosaltres és 
important, i és aquella partida que no té desglossament, però ens permet fer 
actuacions a la via pública per poder arranjar, de vegades són emergències, 
però en altres ocasions són voreres inaccessibles, sense la necessitat a 
vegades de fer una gran reforma, perquè hi ha carrers que no necessiten grans 
reformes, però sí que necessiten actuacions puntuals. I això ens permet fer 
aquelles coses que la ciutadania ens va dient de tant en tant. 

Tenim l’anualitat corresponent a l’expropiació del carrer de la Riba, altres 
expropiacions, inversions en equipaments esportius, finalització de vestidors de 
camps de futbol, programa de millores a escoles públiques, programa de 
millores de parcs infantils. Aquí faig una petita pausa per recordar que aquesta 
és la partida que cada any hem incorporat als pressupostos en virtut dels 
compromisos que nosaltres vam adquirir a l’inici de mandat, i per tant, aquesta 
partida de 100.000 s’ha repetit en cada pressupost, i quan ens ho ha permès el 
pressupost, que ens ho ha permès, hem incorporat també una part del 
superàvit per poder complementar els 100.000 euros que inicialment havíem 
posat i havíem aprovat en el pressupost d’inversió de cada any. 

El Pla de mobilitat, important i cada cop més; les infraestructures en aquest cas 
generals que necessitem per portar a terme no només les activitats i els actes 
del mateix Ajuntament, sinó també de moltes entitats; material inventariable, en 
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aquest cas, especial…, no el tenim a banda, material inventariable, que són 
generadors, vehicles, etcètera; el programa de reposició de semàfors, eines i 
utillatge, mobiliari urbà, mobiliari oficina; una partida que recordin que aquest 
any la vam fer via una modificació de crèdit, que és per a cotxes i motos de la 
policia local, doncs, vam adquirir un acord amb conversa també amb el Cos de 
Policia Local de renovar dos cotxes i dos motos cada exercici, i això ens 
permetrà poder tenir sempre unes eines a punt i en condicions per poder 
treballar. Això ja s’ha fet aquest any i ara ja s’incorpora en el pressupost de 
cara a l’any vinent. 

I em deixo per al final una partida que ha entrat a darrera hora i que modifica el 
dictamen que vostès van conèixer a la comissió informativa de la setmana 
passada, i és una partida, un programa d’adquisició d’habitatge social. En 
aquest cas, especialment amb converses i a proposta del Grup de Canviem, 
que ens va proposar introduir una partida que inicialment és una partida també 
de 250.000 i que, per tant, aquesta apareix per decrement en diferents partides 
per no impactar en una de les anteriors, perquè al final la suma sí que havia de 
ser els 6.253.565, però bé, per diferents decrements –vostès tenen també al 
seu correu quin és el detall del que els estic explicant–, però per poder 
incorporar aquesta nova partida que no teníem, i que podrà ser complementada 
en el moment que també coneguem quin és el superàvit. Igual que he explicat 
abans, ho hem fet en altres ocasions, en el programa de millora de parcs 
infantils i també en les obres que fem habitualment per poder tenir a punt les 
escoles també hem incorporat, hem complementat amb el superàvit, i en 
aquest cas, doncs, també de les converses, a banda d’aquesta aprovació 
inicial, doncs, la intenció és quan tanquem i liquidem l’any puguem incorporar, 
també complementar aquesta partida inicial. 

Molt resumidament, m’encantaria explicar més coses, però crec que hem 
parlat, vam fer una audiència, pel moment i sent un ple ordinari, fos un ple 
extraordinari exclusivament de pressupostos potser podríem també entrar en 
més detall, però jo crec que, bé, m’he allargat una mica, m’agradaria allargar-
me més, tampoc no enganyo a ningú, però crec que amb aquestes explicacions 
de moment… Si vostès tenen qualsevol tipus de dubte, doncs, com fins ara i 
com a la informativa, estem a la seva disposició. I en qualsevol cas, és el 
moment de poder fer el capteniment pel que fa a aquest punt i també, doncs, a 
emetre el vot.”    

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

“S’ha confeccionat el pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
econòmic 2019, segons el que determinen els articles 162 i següents del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, articles 18 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i Llei 18/2001 de 12 de desembre General d’Estabilitat 
Pressupostària. 
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Una vegada s’ha examinat tota la documentació que integra l’expedient i els 
informes de l’Interventor que l’acompanyen, es proposa: 

1. Aprovar, inicialment el pressupost general d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici econòmic de 2019, segons el detall següent: 

 
INGRESSOS PER CAPÍTOLS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 
Capítol I Impostos directes 20.193.000,00 
Capítol II Impostos indirectes 760.000,00 
Capítol III Taxes i altres ingressos 3.288.525,00 
Capítol IV Transferències corrents 15.492.330,00 
Capítol V Ingressos patrimonials 225.010,00 
Capítol VII Transferències de capital 3.082.712,00 
Capítol IX Passius financers 2.875.853,00 
 TOTAL INGRESSOS 45.917.430,00 

 
 

DESPESES PER CAPÍTOLS 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 

Capítol I Despeses de personal 16.607.418,00 
Capítol II Despeses en béns corrents i serveis 14.436.497,00 
Capítol III Despeses financeres 332.268,00 
Capítol IV Transferències corrents 5.411.829,00 
Capítol VI Inversions reals 6.253.565,00 
Capítol VII Transferències de capital 0,00 
Capítol IX Passius financers 2.875.853,00 
 TOTAL DESPESES 45.917.430,00 

 
2. Aprovar les bases d’execució de l’esmentat pressupost, que tindran la 

mateixa vigència que el propi pressupost o la seva pròrroga legal si fos 
necessari. 

 
3. Aprovar el Pla Financer dels programes d’inversió previstos en el 

pressupost municipal  per a l’exercici econòmic 2019 
4. Aprovar la plantilla municipal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 

2019 acompanyat de les retribucions bàsiques i complementàries 
(complement de destí i complement específic) de cadascun d’ells, a la 
vegada que l’import global destinat a incentiu de productivitat i gratificacions 
que figura en document annex a l’esmentada relació. 

 
5. Aprovar el programa anual d’actuació de la Societat Municipal Mixta de 

Promoció i Gestió d’Esplugues, S.A. “PROGESER” i el pressupost de la 
Fundació Privada  ASPROSEAT PROA ESPLUGUES. 

 
6. Exposar al públic el pressupost inicialment aprovat, segons el que estipula 

l’article 169 de  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Transcorregut el 
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període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, el 
pressupost s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord 
plenari. 

 
7. Trametre l’expedient complet a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 

Catalunya segons determina l’article 169.4 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions:  

El senyor Comellas diu: 

“Hi voto favorablement en compliment del programa electoral i entenc que de 
l’acord de governabilitat signat el juny de 2015 entre PSC i Convergència i 
Unió, aleshores, perquè considero que respecta numèricament i en el fons. 

Aquest acord de governabilitat va ser abandonat en el seu moment pel PSC en 
nota de premsa pels problemes legals interns del PDeCAT. 

M’hauria agradat que hi hagués inversions als polígons industrials pactades 
amb els agents socials i econòmics en un consell d’indústria de la ciutat, que 
tenim pendent de constituir. 

I finalment, assenyalar que a fi d’assegurar –i ho assenyalo ara perquè és un 
esdeveniment de les últimes setmanes–, a fi d’assegurar un bon ús de les 
cabals públics, m’agradaria fer-vos memòria que els grups municipals no podeu 
fer de corretja de transmissió de fons públics als partits polítics com alguns fan, 
segons l’Audiència Provincial de Barcelona, el seu «auto» de data de 3 de juliol 
de 2018. 

Us suggeriria, doncs, d’evitar aquí espectacles com el que tots els partits heu 
organitzat a Barcelona amb un contenciós administratiu contra la mateixa 
Agència de Transparència de la Generalitat de Catalunya. I això no treu de 
felicitar efusivament els serveis econòmics de l’Ajuntament, liderats per 
l’alcaldessa, perquè crec que ha estat un mandat brillant per la seva implicació 
personal de tots, i crec que els ciutadans d’Esplugues estan molt contents del 
que s’ha fet en aquest mandat en un govern que en principi estava en minoria i 
tot i que tenia un pacte de govern…, bé, sempre poden fallar, com ha passat, 
no? Però jo crec que ha estat brillant i un exemple a seguir en molts altres 
pobles i ciutats de Catalunya i d’Espanya.”   

La senyora Benito diu: 

“Sí, yo también en la última parte estoy de acuerdo con el señor Comellas con 
referencia a la gestión que ha hecho el Gobierno municipal durante estos años. 

En conjunto, a mí los presupuestos me parecen unos buenos presupuestos. Y 
yo tampoco me voy a alargar mucho en lo que ya ha dicho la señora alcaldesa. 
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Hay unas partidas muy importantes y algunas cuestiones importantes para la 
ciudad como son el dinero, la inversión que se va a dedicar, como siempre, 
como todos los años, a políticas sociales, cosa que a mí siempre me preocupa; 
las inversiones que se van a hacer en el auditori; la congelación de impuestos, 
etcétera, para no alargarme mucho. 

Yo también quisiera agradecer al Gobierno Socialista, especialmente al señor 
Eduard Sanz, la disposición que ha tenido para negociar algunas cuestiones 
que aunque no estén incluidas en el actual presupuesto sí que son importantes 
para nuestra ciudad.  

En cuanto a estos acuerdos alcanzados con el Gobierno municipal, se incluyen 
en estos presupuestos que se van a someter a votación el arreglo de aquellos 
tramos de acera de la avenida de Cornellà que son más urgentes y que están 
más deteriorados como consecuencia de las raíces de los árboles y el arreglo 
de algunos tramos de acera deteriorada también en la calle Francesc Moragas. 
Asimismo, y aunque no se incluye en el presente presupuesto, hemos podido 
alcanzar un acuerdo para que se realice un proyecto de reforma para adecuar 
las aceras al paso de viandantes de la calle Francesc Moragas y el arreglo y 
adecuación de la acera colindante a la autopista de la calle Alcalde Martín 
Figueras y Castillo, que está muy, muy deteriorada. Las dos calles 
mencionadas, bueno, hemos entendido que es una prioridad a valorar en 
cuanto buenamente se pueda. 

También, el acuerdo incluye el estudio de ubicaciones más eficientes de los 
contenedores de basura entre las calles de Rafael Sebastián Irla, calle Ramón 
y Cajal y calle Alegría, y estudiar la conveniencia de ampliación de los 
contenedores de pilas e informar periódicamente de su ubicación a los 
ciudadanos a través de la revista municipal de Pont d’Esplugues. 

Y para finalizar, estoy especialmente satisfecha de un acuerdo que entiendo 
hoy que es un compromiso, que yo sé que, y tengo toda la confianza aunque 
yo ya no esté aquí, sé que lo harán ustedes, y es que se comiencen en cuanto 
ustedes puedan –si puede ser ya, lo más pronto posible, no le voy a decir 
inmediatamente, pero lo más pronto posible– las actuaciones y negociaciones 
con el Govern de la Generalitat para dotar Esplugues de una residencia 
geriátrica de carácter público, preferiblemente si puede ser en el barrio de Can 
Vidalet. Ya que una residencia geriátrica de carácter público es una de las 
antiguas reivindicaciones de muchos de nuestros vecinos y vecinas en nuestra 
ciudad. 

Por lo tanto, votaré a favor y les doy las gracias por la disposición que han 
tenido ustedes en esta negociación.”     

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, la valoración del presupuesto del 2019, Canviem Esplugues apuesta por un 
modelo de ciudad que sea un espacio de proximidad, en el que las personas 
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podamos decidir en todos los asuntos comunitarios y para defender el bien 
común, en el que construyamos una barrera frente al dominio de los poderes 
económicos y al resto de administraciones. 

En este sentido, nuestra propuesta tiene que ver con la mejora de vida de la 
ciudadanía y con la defensa de los derechos a la vivienda digna, al trabajo no 
precario, a los servicios públicos de calidad y de acceso universal y a unas 
pensiones públicas dignas. 

Del análisis pormenorizado de los diferentes capítulos del presupuesto 2019, 
hemos considerado que algunas partidas son contradictorias con nuestras 
propuestas y con nuestro modelo de ciudad. A modo de ejemplo, enumeramos 
algunas discrepancias. En el capítulo de inversiones, nos encontramos con la 
partida de 3.051.000 euros para el teatro auditorio, una asignación que 
consideramos excesiva. La partida en asistencia y servicios sociales, aunque 
ha aumentado, en su mayoría son fondos que provienen de otras 
administraciones. Siempre hemos criticado la falta de más inversión en estas 
partidas y que una vez más, a pesar de todo, las vemos insuficientes dada la 
composición de nuestra ciudad con un nivel elevado de personas mayores, y 
por lo tanto, cada día más dependientes. 

También el incremento de la asignada a las horas extras se contrapone con 
nuestra defensa de plantilla estable adecuada a las necesidades de los 
diferentes servicios y siempre dentro de horarios establecidos por convenio. 

La presentación de este presupuesto es una propuesta unilateral del equipo de 
gobierno, ya que ha sido elaborada sin la participación real del resto de grupos. 
A pesar de las anteriores consideraciones, valoramos positivamente la 
posibilidad que hemos tenido para presentar propuestas en esta última etapa 
de tramitación, presentando como prioridad la inclusión de una partida de 1 
millón de euros destinada a vivienda de alquiler social. 

La aceptación en parte de dicha propuesta con la inclusión de una partida de 
500.000 euros destinada a compra de vivienda para alquiler social nos lleva a 
las siguientes consideraciones sobre el sentido de nuestro voto. 

Canviem Esplugues forma parte de los movimientos en defensa del derecho a 
la vivienda digna y trabaja y ha hecho seguimiento de los datos puestos a 
disposición de todos los grupos municipales. En este sentido, aportamos los 
siguientes datos: durante el período, de octubre 2017 a octubre de 2018 se han 
registrado 246 peticiones de vivienda de protección oficial y 400 de ayuda al 
alquiler, un total aproximado de 650 familias de Esplugues han sido solicitantes 
de una manera u otra. 

Aunque el Ayuntamiento no tenga competencia directa en materia de vivienda, 
consideramos importante el dar apoyo a propuestas que contribuyan a paliar y 
a mejorar, no a resolver, la actual situación en cuanto al derecho fundamental a 
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una vivienda digna consolidando las correspondientes partidas presupuestarias 
en los futuros presupuestos. 

La posibilidad de atender algunas de las peticiones de estas familias y de 
mejorar sus condiciones de vida es el argumento fundamental que ha 
determinado a Canviem Esplugues el sentido positivo de nuestro voto a los 
presupuestos.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP tenim diverses partides que realment ens sobten. 
D’entrada, la partida de seguretat i convivència triplica la de promoció i 
ocupació; creiem que és una de les principals causes d’inseguretat per a la 
majoria de la població. I aquesta, la d’ocupació és irrisòria. De fet, la creació 
d’ocupació es deixa únicament en mans de grans superfícies que s’estan 
construint al municipi, que és les ofertes de treball que ens trobem als diferents 
organismes que hi ha al municipi, amb el que això suposa per a la precarietat 
laboral i la destrucció del petit comerç local. Amb aquesta partida resta molt 
insuficient el foment d’ocupació de qualitat i en unes condicions dignes de 
treball. 

Les de participació ciutadana són 2,7 milions d’euros per a una partida on la 
part que se sotmetrà a un procés participatiu és de poc més de 280.000 euros, 
i, de fet, la que es va aprovar l’any passat encara no s’ha executat. Bé, no s’ha 
portat a terme el projecte que es va aprovar en aquells processos participatius. 

La participació i el manteniment de Porta de Barcelona, que encara ho tenim 
allà…, bé, un esquelet mig abandonat a tocar de Collserola, i ens consta 
92.000 euros. 

Després, veiem que el projecte d’ADN caní, 40.000 euros, i en canvi, sí hi ha 
més de 3 milions d’euros per al projecte de l’auditori i el casal d’entitats ha 
desaparegut del mapa. 

I, bé, després, una altra que personalment em resulta bastant molest és el 
contracte per al protocol de festes lliures d’agressions sexistes en espais d’oci, 
que són 13.400 euros, i, evidentment, no s’ha comptat amb aquelles entitats 
que van participar activament en la generació d’aquest protocol i encara no s’ha 
fet res d’allò que es va dir que s’havia de fer per socialitzar el protocol a la 
societat, que era presentar-lo públicament, presentar-los a les entitats. Encara 
no s’ha fet. Portem ja dos anys i escaig des que es va aprovar el protocol, 
creiem que realment ha estat un sobreesforç per moltes entitats que han estat 
aquí voluntariosament participant d’aquest projecte i que realment no solament 
no està servint, sinó que ens està servint a la contra, perquè anunciar un 
protocol que no s’està duent a terme i que no està socialitzat entre la població 
no serveix d’absolutament res. 

Per tant, hi votarem en contra.” 
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El senyor Siquier diu: 

“Bé, aquest pressupost de 19, aquesta previsió inicial del pressupost del 19, de 
45,9 milions, va a la baixa, com bé s’ha dit, en un 3,37 per cent referent al 
pressupost inicial previst el darrer exercici, del 18, que era de 47,7 milions 
d’euros. Aquesta dada determina una mica el tarannà del mateix pressupost 
per les raons que s’han argumentat. 

Preveu però un creixement del 2,7, que representa 893.000 euros, d’acord amb 
la despesa computable a 31 de desembre del 18. 

Conté la pressió fiscal en no apujar els impostos i les taxes i redueix 
lleugerament el deute. Amb aquests conceptes ja hi he estat d’acord amb 
l’equip de govern des de començament de legislatura i continuarem estant-hi. 
Entren dins la lògica obligada pressupostària estructural, garantista i sostenible. 

Coincidim també amb l’articulació tècnica pressupostària per finançar-lo, amb 
ingressos propis, amb crèdits tous i amb transferències de capital que venen 
també d’altres administracions, on tècnicament quan analitzem veiem una dada 
molt important que és el pes de la despesa concentrat en el capítol I, de 
personal, i en el II, de serveis, que representen gairebé el 68 per cent del 
pressupost i que incrementen l’I un 3,5 per cent i un 5 per cent el capítol II, de 
manera justificada, com bé s’ha dit, pels acords i compromisos polítics i 
sindicals i per la voluntat de ser més sostenible en aquesta ciutat. 

Aquestes despeses estan força suportades sobretot pels impostos directes, 
que també hem comentat, i per les transferències corrents, que la suma de tots 
dos representa gairebé un 88 per cent del total del pressupost, i on són cabdals 
dins del paquet de 15,4 milions d’euros les aportacions d’altres administracions 
a nivell de transferències: de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de 
Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, imprescindibles en moments de contenció 
de la despesa com els actuals, marcats forçosament pel Govern de l’Estat. 

Al nostre entendre, i tothom ho sap, des del primer moment i des del darrer 
moment, té dues limitacions a l’hora de confeccionar-lo, sobrevingudes, eh?, 
sobrevingudes pel Govern de l’Estat, que dificulten i tensionen la seva 
execució, dificulten i tensionen l’execució pressupostària. I que les patim molt, 
encara que aquí sembla que hi hagi molta alegria pressupostària, a l’hora 
d’executar-lo. Un és el creixement sostenible que tenim forçat pel compliment 
del límit de la despesa i l’altre va ser l’afectació encara de la intervenció en el 
seu moment per part de l’Estat en aplicar-nos el 155, on sobretot les pròrrogues 
pressupostàries han afectat molt les transferències de capital del Govern de la 
Generalitat, per exemple, al món local, on ens ha costat molt i ens ha minvat 
molt el fer arribar polítiques necessàries per atendre les urgències socials del 
moment. Aquests dos fets han condicionat aquest pressupost i el d’altres 
municipis, evidentment. 
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Tot i que mirant amb optimisme, el primer semestre del 18 va marcar a 
Catalunya un creixement econòmic i d’exportacions del 3,1 per cent; per tant, 
no hem de ser pessimistes en aquest futur immediat. I que en aquest primer 
semestre del 2018 es va marcar l’atur més baix des del 2008; per tant, la 
tendència ha de ser optimista. 

A nivell de posicionament, el Partit Demòcrata valora, evidentment, 
positivament la decisió de l’equip de govern de mantenir els compromisos 
polítics contrets a l’inici de legislatura, també s’ha comentat, i que aquest 19 es 
concreten amb el perllongament d’aquells acords que havíem tingut que es 
respectaran, referents sobretot a la reordenació del carrer Emili Juncadella, el 
tram inicial, i d’Ignasi Iglesias. I també els compromisos que vam encetar quan 
governàvem junts pel que fa a l’arribada del metro a Esplugues, la L3, i tots els 
procediments i aspectes que es van complint, a més a més, amb el compromís 
del Govern de la Generalitat i amb la seva aportació financera al respecte. 

Hem de ser crítics però amb els endarreriments importants en inversions 
acordades i contemplades en el nostre programa electoral, per nosaltres 
importants, on ens hagués agradat o ens agradaria que al final de la legislatura 
es donessin compliment. Ens referim a l’auditori, al mercat de la Plana, el 
mercat de Can Vidalet, al Robert Brillas, als locals endreçats de l’Associació de 
Veïns del Barri de la Miranda i el nou centre social de Ciutat Diagonal. La 
majoria d’ells en marxa a nivell de projectes, però lluny encara de ser una 
realitat en el termini que ens havíem previst. I tot i que hi ha moments que la 
iniciativa d’aquests projectes també recau en tercers: hi ha moments que recau 
en l’Ajuntament i hi ha moments que recau en tercers. 

Finalment, ens preocupen tres qüestions cabdals importants relacionades amb 
el caire urbanístic, amb la mobilitat i la sostenibilitat i amb l’àmbit social, 
algunes d’elles ja s’han comentat. Perquè per més que les anem afectant i 
reiterant pressupostàriament, amb bones voluntats, no acabem de consolidar o 
ens costa fer-ho, eh?, per resoldre aquestes qüestions. Em refereixo, en primer 
lloc, a la preocupació que ens comporta el Pla de barris, que s’ha anomenat: el 
Pla de barris ens preocupa en aquests moments la seva execució, la seva 
valoració i la seva dotació. Les tres coses.  

La seva dotació, perquè hem baixat de 800.000 euros a 500.000 enguany, amb 
un pla de barris necessari perquè permet una intervenció àgil i ràpida a la via 
pública d’aquelles coses menors, però que si no les tens, no les pots executar, 
evidentment. Que havia de tendir a créixer i que, doncs, aquest any tendeix a 
baixar. Amb necessitats evidenciades com s’ha demostrat el dia de l’audiència 
pública dels pressupostos la setmana passada, on també una ciutadana ens va 
demanar seguretat en el camí escolar cap a un centre públic. Doncs, aquestes 
finalitats d’arranjar voreres per fer-les més transitables i garantir la seguretat 
dels camins escolars per endreçar-los, doncs, és una eina bàsica per arribar a 
consolidar aquestes necessitats, eh? 
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Per tant, ens preocupa aquesta dotació a la baixa; ens preocupa l’evolució que 
pot arribar a tenir, i ens preocupa l’execució, en tant que a 21 de novembre 
d’enguany estem intentant aprovar els pressupostos de l’any vinent, del 19, i 
encara no tenim l’execució d’aquest Pla de barris de 2018, que sí que tenim 
compromesos, que sabem que tenim actuacions al territori i que d’elles 
depenen en bona part algunes de les actuacions que nosaltres tenim 
compromeses i estàvem perseguint, eh? Sobretot al carrer Doctor Ferran i a 
Francesc Ribalta, voreres inexistents importants, on transiten dos busos de 
transport públic importants, amb passos estrets importants, amb perillositat per 
als vianants i on cal, doncs, adreçar certes voreres, sobretot a Doctor Ferran, 
que són impracticables. 

Està compromès, però ens preocupa que a aquestes alçades l’agilitat tècnica i 
administrativa d’arribar a bon port per poder-ho executar, doncs, a un més 
d’acabar l’any, doncs, estiguem com estem. Ens ha de preocupar, eh? Tot i que 
l’equip de govern té tot el nostre suport, com sap, en tot moment en aquesta 
qüestió. 

Ens preocupa també el medi ambient i la mobilitat a Esplugues quant al 
compliment del programa de transport públic, que afecta 321.000 euros 
d’aquest pressupost, amb una renovació parcial de la flota de busos que estava 
prevista que de moment no veiem per enlloc, crec que no l’hem realitzada, 
obtenint vehicles més sostenibles i menys contaminants, i també amb 
l’execució d’estudis i treballs tècnics compromesos per fiançar el temps de pas i 
la millora de les freqüències sobretot de l’EP1, l’EP2 i el JustMetro que ens ve 
de Sant Just. Ens amoïnen una mica també aquests fets i aquests 
endarreriments. 

Ens amoïna, també ens preocupa la baixa dotació, encara que sembli molta, 
del Pla de mobilitat urbana sostenible horitzó 2020, que en el seu moment va 
arrancar amb molta alegria i amb molt de consens, per la majoria dels grups 
municipals d’aquest consistori, però que actualment té una dotació de 80.000 
euros. Tot i que som coneixedors que aquest pla es mou i es desenvolupa i es 
dota també amb transferències de capital que venen de l’exterior, creiem que 
és una dotació un pèl curta pels objectius que pretenem. 

Aquest pressupost de 80.000 euros del Pla de mobilitat contrasta amb la 
implementació d’objectius estratègics claus que tenim identificats, però que no 
estan resolts i que estem molt lluny de resoldre i que tècnicament ni 
pressupostàriament no veiem voluntats reflectides. 

M’estic referint concretament als plans de mobilitat generada de grans escoles 
al municipi, escoles amb més de 1.000 alumnes, que van creixent, van 
incrementant aquest alumnat i van traslladant el problema de la mobilitat a la 
via pública, quan tenim coneixement que en el seu propi espai intern podríem 
habilitar moviments o tècniques per alleugerir aquesta problemàtica externa a 
la via pública. I des de l’equip de govern no veiem que trobem, per més 
esforços que fem, no veiem que es trobi una solució definitiva als tres o quatre 
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punts crítics que tots coneixem. I com a conseqüència, tenim en unes hores 
puntes i claus, malauradament, unes parts de camins escolars no gaire segurs i 
uns llocs de voreres de vianants impracticables, eh? No vull especificar, però, 
vull dir, és un constant i és un dia a dia i, malauradament, doncs, de moment no 
ho han pogut resoldre, tot i que hi ha un risc important en vorera en certs 
aspectes i en certs horaris per aquesta situació. 

Tot això quan el Pla de mobilitat horitzó 2020, doncs, un dels aspectes que 
pretenia i que havíem conveniat i que tots perseguíem era aquesta seguretat, 
aquesta millor seguretat i aquesta millor salut per als vianants, perquè prioritza 
el vianant en tot moment per davant de qualsevol altre tipus de transport. 
Passava, després, per l’ús del transport públic, per incrementar i incentivar 
aquest ús del transport públic i per fer un ús més raonable sobretot dels 
vehicles privats –ara ja dic de tota mena, de roda gran i de roda petita. 

Per tant, aquest és un tema que ens preocupa, que va arrencar amb molta 
força, que ens pot cohesionar molt, ens pot donar molt de benestar, però que 
això succeirà quan vencem aquestes resistències i aquests problemes tècnics, 
que segur que tenen solució, però que de moment no som capaços de trobar-
los. 

I, finalment, ens preocupa també, dins l’àmbit social, el que s’ha comentat, el 
tractament que des de la corporació s’ha fet fins ara de la qüestió del dret a 
l’habitatge. Fa dies en vam parlar, vàrem tractar-ho a la Comissió Tècnica 
d’Habitatge, no fa gaires dies que ho vam parlar, i jo vaig fer un apunt d’un 
exemple per emmirallar-nos una mica amb l’Ajuntament de Barcelona, que 
també s’ha comentat, eh? 

L’Ajuntament de Barcelona ha fet una previsió inicial declarant la totalitat de la 
ciutat com a àrea de tanteig i retracte. Aquest tema és important. I celebro avui 
que coincidim a proposta de Canviem Esplugues que aquest concepte s’hagi ja 
tipificat i reglat dins el pressupost nostre, però amb una quantitat insuficient, 
eh?, aquests 250.000, que després l’equip de govern quan tingui disponibilitat 
amb els sostenibles, al mes de març, quan faci la liquidació del pressupost de 
l’any anterior, doncs, pugui complementar. Però tot i així, és insuficient. I jo crec 
que si estem parlant sempre que les famílies i les persones han de ser la nostra 
primera prioritat, en aquests moments és evident que la necessitat de 
«vivenda» pública social assequible tant per a jovent com per a no jovent, 
focalitzant sobretot la qüestió de lloguer, és una necessitat urgent i important. 
Atenent també la dada que el nostre company ens ha manifestat de 655 
famílies demanant aquest recurs, afectades per aquest recurs amb 246 
sol·licituds.  

No solament aquí, altres corporacions, tot i que no tenen la competència directa 
per a aquest efecte, també han mogut fitxa, no solament a facilitar recursos per 
drets de tanteig i retracte, sinó també per fer una previsió de protecció de nova 
«vivenda» d’habitatge social, eh?, intentant donar facilitats als propietaris 
perquè s’hi avinguin, amb l’objecte darrer d’incrementar el parc públic de 
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l’habitatge, per fer-lo assequible, protegit i de règim general. I quan parlem de 
règim general, és la Generalitat de Catalunya qui tipifica, doncs, aquests costos 
després de serveis de lloguer. 

Per tant, en aquestes qüestions estem preocupats: en la qüestió social 
relacionada amb l’habitatge, tot i que veiem reaccions i moviments, creiem que 
són insuficients; en el tema de la sostenibilitat i de la mobilitat, perquè és molt 
important, perquè hi ha una transferència directa molt important d’una bona 
mobilitat a una consecució d’una futura sostenibilitat. És bàsic i elemental. I 
perquè estratègicament i tècnicament, el Pla de barris, creiem que és una eina 
a potenciar i que pot ser molt profitosa. 

És per tot aquest seguit d’arguments que el Partit Demòcrata enguany 
s’abstindrà en l’aprovació d’aquest dictamen d’aprovació inicial d’aquest 
pressupost.”    

La senyora Zafra diu: 

“Perquè no compartim bona part del pressupost i no s’ha recollit cap de les 
nostres propostes, que bàsicament tenien caràcter social, de participació 
ciutadana i transparència, hi votem en contra.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, per la nostra part, tres grans idees que motiven el nostre sentir de vot…, el 
sentit del nostre vot –perdó. En primer lloc –bé, hi ha fet referència a bastament 
l’alcaldessa i el conjunt de portaveus que em precedeixen en l’ús de la paraula, 
per nosaltres, el Partit Popular, conceptualment és important que els calers del 
ciutadà es quedin a la seva butxaca; per tant, treballem per una ciutat amb 
impostos baixos. Considerem que aquesta ciutat, que aquest Ajuntament ha fet 
un esforç molt important els darrers quatre anys per mantenir una pressió fiscal 
baixa. A dia d’avui, podem dir amb orgull que som una ciutat fiscalment 
atractiva, i jo crec que això és molt interessant i que redunda positivament en el 
conjunt dels nostres comptes. Com deia l’alcaldessa, és el quart any consecutiu 
en el qual no s’augmenten ni les taxes ni els impostos municipals, i això amb un 
IPC que any a any va en augment, doncs, fa que als ciutadans s’alleugereixi la 
seva càrrega fiscal a nivell municipal, que és el nostre àmbit i que, per tant, és 
on podem tenir marge d’actuació.  

A això també se li suma que som una ciutat responsable amb el seu 
endeutament i, per tant, som conscients que no podem finançar despeses 
generals a llarg termini i que les inversions intentem finançar-les al més 
econòmicament possible, amb els crèdits més barats possibles. I jo crec que 
aquí, també amb l’esforç d’altres institucions, com són la Diputació de 
Barcelona, hem fet un treball molt positiu els darrers anys i que, com deia, fa 
que per quart any consecutiu el deute de la nostra ciutat baixi i la pressió fiscal 
es mantingui baixa. I això ja per si sol és mostra necessària i suficient perquè 
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aquest grup municipal, doncs, recolzi o permeti l’aprovació d’aquest 
pressupost. 

En segon lloc, i per nosaltres és fonamental, es tracta d’un tema de justícia: 
durant aquests darrers anys, els funcionaris, els treballadors i les treballadores 
d’aquest Ajuntament han patit i han fet grans sacrificis en els anys de la crisi, 
creiem que és just i necessari actualitzar encara que sigui amb una part d’un 
2,75 per cent, com deia l’alcaldessa, els seus salaris, no només per l’esforç i el 
sacrifici que fan i que han fet, sinó també perquè aquest Ajuntament es 
caracteritza, entre d’altres coses, per ser un ajuntament responsable amb la 
seva plantilla. No som un ajuntament desproporcionat a nivell de plantilla i això 
és més càrrega de treball per als treballadors i per a les treballadores d’aquest 
Ajuntament. I nosaltres hem manifestat durant els darrers anys que amb certa 
responsabilitat, però amb valentia també s’hauria d’incrementar el nombre de 
treballadors i de treballadores d’aquest Ajuntament. Hi insisteixo, sense 
macrodimensionar la plantilla, perquè en els moments en els quals no tinguem 
bonança econòmica puguem mantenir aquesta plantilla i pagar aquest capítol I, 
però sí que per ajustar cada lloc de treball a allò que pot assumir i humanament 
qualsevol treballador. Jo crec que això és important. 

I en un tercer àmbit, el paquet d’inversions, que com bé s’ha dit, jo crec que en 
els darrers quatre anys hem fet front a un conjunt d’inversions que estaven en 
deute històricament amb aquesta ciutat, acabem de finançar-les.  

I per tot això, considerem que el Partit Popular com a partit de govern no s’hi 
pot posar de perfil i facilitarem la seva aprovació, malgrat que els seus vots no 
siguin necessaris, amb una abstenció.”  

El senyor Torras diu: 

“Bé, al llarg del mandat és prou sabut que el nostre grup municipal ha tingut 
diferents posicions respecte dels diferents pressupostos que ha presentat el 
Govern municipal. El nostre posicionament ha vingut donat sempre per la 
recerca de l’equilibri entre la nostra voluntat de facilitar la governabilitat de la 
nostra ciutat –i així ho hem expressat diverses vegades al Govern– i també la 
de complir al màxim el programa electoral pel qual vam ser votats aviat farà 
quatre anys. 

El 2015, vam encetar la legislatura abstenint-nos. En aquesta ocasió ho vam fer 
perquè vam interpretar que el clima de diàleg entre els grups municipals era 
procliu a l’entesa i, per tant, en aquella abstenció, com vam dir, obríem la porta 
a arribar a acords per a l’any següent. 

El 2016, vam negociar els pressupostos de 2017 amb el Govern municipal, que 
va adoptar un conjunt de compromisos amb nosaltres, que concretament eren 
sis, una llisteta de sis: era la reforma de la plaça Santa Magdalena, un projecte 
de promoció econòmica per a la ciutat, la construcció d’un casal d’entitats, un 
pla estratègic de comerç local i la seva execució, és clar, parlar d’un projecte 
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per a les Caves Margarit, i crear una comissió per a la introducció de clàusules 
socials en la contractació pública. 

D’aquests sis temes, que voldria recordar que com a mínim n’hi ha dos que no 
necessitaven ni tan sols una partida pressupostària per tirar endavant, només 
eren qüestió de voluntat política, eh? Però eren compromisos que anaven 
estretament lligats a punts del nostre programa electoral, que naturalment 
considerem i continuem considerant irrenunciables. Havent assolit aquest acord 
i havent assumit el Govern municipal aquests compromisos, el nostre vot als 
pressupostos del 2016 va ser afirmatiu. L’any 2016 per als pressupostos del 
2017, volia dir. 

Arribat el moment de negociar els pressupostos del 2018, ens vam trobar que 
el Govern municipal no havia complert cap ni un dels compromisos als quals 
havia arribat amb nosaltres, i és per això que l’any passat vam votar que no. 
Llavors, el Govern va dir que malgrat el nostre no, donaria compliment 
igualment als compromisos contrets amb nosaltres perquè entenia que s’hi 
havia compromès. I nosaltres ho vam dir aquí i ho vam publicar també, vam 
vincular el nostre suport posterior a aquest Govern al compliment d’aquests sis 
punts. Doncs bé, ha passat un any d’aquestes paraules i dos anys des que vam 
contreure aquells sis compromisos i a data d’avui només s’ha complert el de la 
reforma de la plaça Santa Magdalena, de la qual estem molt contents, perquè 
entenem que retirant els cotxes de la plaça, la ciutadania ha guanyat un espai 
cívic que abans no tenien. I dels altres punts, alguns estan en execució, d’altres 
estan en procés de planificació, la comissió s’ha reunit un sol cop i no ha fet 
res, i d’altres no s’han ni començat. 

Es dona la circumstància que els temes que estan més verds són precisament 
els que no necessitaven cap partida pressupostària per tirar-se endavant i que 
només feia falta voluntat política. Amb dos anys, sis punts, un de complert. 

Entenem que el Govern municipal té les seves prioritats polítiques i que 
aquestes prioritats polítiques no acaben de coincidir amb les prioritats d’aquest 
grup municipal. No passa re, ens sembla legítim, no hi tenim res a dir, però a la 
vegada entenem que el fet que el Govern prioritzi les seves polítiques i no 
prioritzi els acords que ha pres amb nosaltres és un signe inequívoc que no 
necessita el nostre suport, i així és la manera com ens ho fan saber. Per tant, 
segur que entendran perfectament i trobaran igual de lògic que nosaltres no 
donem suport als pressupostos, de la mateixa manera que els diem que si més 
endavant necessiten el nostre suport, doncs, nosaltres tornarem a treure la 
llisteta i a veure com anem de compliment. 

Hi votem que no.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos de Esplugues, valoramos este 
presupuesto para el ejercicio 2019, que por cierto es el último de esta 
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legislatura y que ronda unos 46 millones de euros, como se ha dicho, es verdad 
que disminuye 2 millones de euros respecto al año anterior por menos 
ingresos, como también se ha comentado. Cabe recordar que lo que nos 
aporta el Estado en total a este presupuesto son en torno a 15 millones y medio 
de euros, con un incremento de más de 400.000 euros con respecto al ejercicio 
anterior. Y para situarnos, para comparar, entre la Generalitat, el Área 
Metropolitana de Barcelona y la Diputación ronda los 3 millones de euros. 

Bien, el presupuesto en general, pues, contempla un aumento del gasto y 
también una bajada en inversión, con respecto siempre al ejercicio anterior. 
Nosotros vemos que la prioridad en inversiones de este presupuesto que nos 
presentan, donde se disponen algo más de 6 millones de euros, en este 
presupuesto la prioridad absoluta es el…, o se lleva una muy buena parte, la 
construcción del auditorio, que en esta primera partida, pues, consume de 
estos 6 millones algo más de 3 y 2,3 millones más que están previstos para la 
ampliación cuando se cierre el ejercicio con superávit del ejercicio para 
completar la inversión al año siguiente, a los 5 millones y pico que da esto 
faltará aquí para este equipamiento. Y por eso decimos que es absolutamente 
prioritario para el Gobierno local y para nosotros no. 

Esta discrepancia es el mayor de…, o sea, es la mayor diferencia respecto al 
presupuesto, porque en lo demás coincidimos, salvo detalles, en el foco: en 
políticas sociales, en las partidas de gastos, en su distribución, tenemos 
muchas cosas en común. De hecho, en algún ejercicio, pues, no es la primera 
vez, creo recordar que son dos que hemos llegado a un acuerdo con el equipo 
municipal. Y este año, digo, pongo el foco ahí para que se entienda el sentido 
del voto, es la mayor diferencia que tenemos, pero es de mucha importancia y 
de mucho calibre, ¿no? 

Como decimos, nosotros no entendemos tan prioritaria –ya lo hemos dicho en 
algún que otro pleno– la inversión en el auditorio. Lo hemos explicado en 
alguna ocasión, sobre todo cuando durante esta legislatura nos ha venido de 
forma inesperada como equipamiento las instalaciones de la Baronda, ¿no? 
Pensamos que podríamos haber hecho inversiones en otras cosas, se ha 
comentado también. Pensamos que esta importante cantidad de dinero que 
tiene este coste, pues, nos permitiría abordar inversiones, como se ha dicho, 
en vivienda dotacional, pero de una forma considerable e importante, más que 
simbólica.  

También está en nuestras intenciones o nuestras prioridades la construcción de 
un centro de día o de una residencia, pues, también para los ancianos para el 
barrio de Can Vidalet, además a corto plazo, porque es muy necesario.  

También alguna otra de menor consideración, de mucho menos coste que 
hemos comentado en algún ejercicio, como es la construcción de una piscina 
municipal también para el barrio de Can Vidalet, que es el más poblado, que no 
tiene, que además nos va a permitir descongestionar las instalaciones tanto del 
polideportivo de la Plana como de la piscina municipal de la Baronda. 
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Estos son algunos ejemplos, los más significativos, por no entrar más en 
detalle. Por todo esto, nuestro voto es en contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, intentaré explicar una mica el posicionament nosaltres respecte al 
pressupost i al final de la meva intervenció, doncs, comentar alguna cosa de les 
intervencions dels diferents portaveus i dels regidors no adscrits. 

En primer lloc, sí que m’agradaria posar en valor i agrair a tots els grups 
municipals i als dos regidors no adscrits, doncs, el treball i, diria, la seriositat 
amb què es prenen quan arriba aquest punt al Ple municipal, doncs, de treball, 
d’esforçar-se. A vegades amb alguns regidors ho hem comentat, que agafar el 
pressupost i estudiar-lo i donar-li una volta no és senzill, vull dir, són moltes 
xifres i no és una tasca senzilla. Per això, de primeres vull agrair la 
predisposició de tots els grups municipals i els regidors no adscrits a treballar-
ho, com dic, intensament, no?, per poder aportar allò que consideren que 
poden ser millores. 

Evidentment, sí que vull agrair especialment a aquells grups i regidors que han 
permès l’aprovació d’aquest pressupost, especialment l’Albert Comellas, Laura 
Benito, el Grup de Canviem Esplugues amb el seu vot favorable, però també, 
doncs, el Partit Popular i el PDeCAT, que amb la seva abstenció també han 
facilitat que pugui anar endavant, no? 

I dintre d’aquests treballs i aquestes negociacions que hem anat seguint, 
doncs, sí que vull destacar l’esforç i la voluntat que ha mostrat, en aquest cas, 
Canviem Esplugues i la regidora Laura Benito, així com el senyor Comellas, 
però també especialment perquè amb alguns d’ells, com deia, hem arribat a 
alguns acords, que sí que m’agradaria si més no enunciar, tot i que ells 
mateixos hi han fet referència, però també com a grup amb el qual hem arribat 
a aquests acords crec que és bo que quedi palès en l’acta del Ple, doncs, 
aquestes voluntats. 

En el primer cas, com ja s’ha comentat i per millorar les polítiques d’habitatge 
que desenvolupa l’Ajuntament, doncs, la incorporació d’una partida econòmica 
per a l’adquisició d’habitatge social a partir del dret de l’exercici de tanteig i 
retracte. Són converses amb el Grup de Canviem Esplugues, tot i que la partida 
econòmica pressupostada, doncs, pot semblar, no?, ni gran ni petita, diguem-
ne, no? Però quan parlem d’adquisició d’habitatge, pot semblar més aviat 
petita, però és veritat que la voluntat és fer-la servir a través del dret de tanteig i 
retracte. Com saben, quan hi ha execucions hipotecàries, la Generalitat pot 
traslladar aquest exercici als ajuntaments –de fet, així ens ho ha fet en algunes 
ocasions– i, per tant, podem exercir aquest dret de tanteig i retracte per adquirir 
habitatge per després destinar-lo a necessitats socials. Doncs, el podem fer 
amb aquestes vies i els imports de compra d’aquests habitatges no acostumen 
a ser massa alts pel que entenem al mercat. Evidentment, són habitatges de 
segona mà. Però estem parlant a l’entorn de cinquanta, seixanta o quaranta, 
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40.000 euros, em refereixo, no?, perquè venen d’aquest dret o d’aquest 
exercici del dret de tanteig i retracte. 

Per tant, proposant aquesta partida i, en concret, com deia, per fer-la servir 
amb aquest dret, no?, el que sí que entenem és que ens ajudarà a resoldre les 
necessitats que tenim en aquesta matèria d’habitatge social. I especialment, 
doncs, al final el que fem és ampliar el parc públic d’habitatges que gestiona 
l’Ajuntament i que, per tant, pot posar a disposició de la ciutadania quan 
existeixen aquestes necessitats. 

Com bé hem dit, el compromís s’ha concretat amb una partida inicialment en 
aquest pressupost de 250.000 euros i una possible ampliació en el moment de 
conèixer de quina part del superàvit podem disposar per dedicar també en el 
mateix sentit, no? 

Crec que amb aquesta proposta, doncs, que ens ha fet el Grup de Canviem 
Esplugues hem millorat el pressupost, especialment un àmbit en el qual jo crec 
que no només aquests dos grups municipals, sinó que la majoria coincidim que 
és estratègic per a la ciutat i darrerament encara més, com és la disposició 
d’habitatge o facilitar, diguem-ne, resoldre els problemes d’habitatge de la 
ciutadania. 

I també en el cas de la regidora no adscrita, Laura Benito, que més enllà de 
com ella ha expressat de modificacions pròpies a les partides, no ha estat tant 
això, però sí que hem arribat a alguns acords d’escometre algunes actuacions 
concretes, no?, dintre d’aquest exercici 2019. No faré detall perquè potser ja ho 
ha fet ella mateixa, però sí hem inclòs algunes millores en voreres de 
l’avinguda Cornellà o del carrer Francesc Moragas, així com estudiar un 
projecte per a la reforma del conjunt del carrer o la vorera del carrer Alcalde 
Martí Figueras, que la que dona a la B-23, efectivament, està molt aixecada 
pels arbres, però és que a més a més és molt estreta, i per tant, hem de 
prendre una decisió sobre quina és la millor solució per a aquella vorera. 

També l’ampliació dels contenidors de piles o, en tot cas, com a mínim fer un 
estudi al respecte i facilitar la informació de les seves ubicacions a la 
ciutadania, no? 

I finalment, també una millora dels contenidors de recollida d’escombraries i de 
les deixalles també i de les de reciclatge, bé, al voltant dels carrers Sebastià 
Irla, Alegria i Ramon i Cajal. 

I finalment, doncs, com bé deia la mateixa regidora, per part de l’equip de 
govern el compromís d’iniciar els treballs i converses amb la Generalitat de 
Catalunya per poder obtenir una nova residència pública per a la gent gran, 
geriàtrica, que doni servei al municipi d’Esplugues. I que com ens han traslladat 
també els veïns de Can Vidalet, doncs, si es pot ubicar en aquell barri bé, però 
l’important és que puguem millorar el servei que tenim a la ciutat d’Esplugues 
d’aquestes places dedicades a la gent gran. 
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En tot cas, són totes mesures que, com deia, ens ha proposat directament la 
regidora, però que, evidentment, hi coincidim i com que hi coincidim, per això, 
doncs, les volem incorporar a les actuacions que volem desenvolupar, no? 

I, bé, jo sobre el pressupost, per no allargar-me molt, perquè jo crec que 
l’alcaldessa ha donat una llarga explicació, doncs, sobretot dels grans nombres, 
no? Però per afegir alguna cosa més i que penso que també és destacable, 
fèiem referència –i el portaveu del PP també ho ha posat en valor–, doncs, a 
aquesta millora en la capacitat econòmica dels treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament, que amb un increment del 2,5 ampliable al 2,75. Però també 
penso que val la pena comentar que…, perquè és un compromís de l’inici de 
legislatura i amb diferents grups municipals, que també en el capítol I el que 
fem és dotar financerament la totalitat de les necessitats per al pagament dels 
incentius dels treballadors i també la massa salarial per una altra banda. Per 
tant, vol dir que cobrim pressupostàriament les dues necessitats als complet. I 
això ens permetrà o ens facilita també poder cobrir les vacants que es puguin 
produir durant l’exercici per cobrir aquests llocs de treball amb la tranquil·litat 
que, evidentment, està completament finançat. 

I, després, com deia, per destacar algunes coses més, no?, com no pot ser 
d’una altra forma i com a Grup Municipal Socialista, doncs, sempre hem posat 
l’accent que els nostres pressupostos millorin totes aquelles partides 
especialment que tenen a veure amb les polítiques socials i amb l’atenció 
directa a la ciutadania, perquè entenem que com a ajuntament estem obligats i 
com a convenciment per ideologia també política, que és aquí on hem de fixar 
especialment l’atenció, en les persones més vulnerables, doncs, són les que 
hem d’atendre, no? 

I, per tant, dir que malgrat la possibilitat d’increment del pressupost, doncs, la 
tenim limitada per la normativa vigent, sí que com a mínim aquella capacitat 
que tenim més enllà, com deia, dels salaris dels treballadors i treballadores, 
aquest augment, que no deixa de ser també una política en aquest sentit, 
doncs, la resta en polítiques socials també fem un increment important. 

Destacar també la reducció en consums energètics, que hem treballat un punt 
anteriorment també en el Ple, eh?, sobre aquesta qüestió i que, per tant, ens 
permetrà també millorar eficiència energètica i també mediambientalment. 
Però, com deia, per posar alguns exemples, doncs, el servei d’atenció 
domiciliària puja aproximadament 129.000 euros, són un 20 per cent més del 
que teníem fins ara. També en atenció a la diversitat funcional amb les beques 
que dona l’Ajuntament, menjador social i recolzament a la Fundació Asproseat 
Proa, en total, doncs, augmentem aproximadament uns 100.000 euros. En 
activitats esportives i en la disposició dels programes necessaris per posar en 
marxa el centre sociocultural i poliesportiu de Can Vidalet, 30.000 euros. En 
activitats culturals, doncs, incrementem aproximadament 50.000 euros. En 
ensenyament, uns 25.000 euros. En dinamització de gent gran, 16.000 euros. 
O en promoció econòmica, 69.500 euros. 
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Per tant, com deia, malgrat que la possibilitat de creixement la tenim limitada, 
doncs, sí que l’accent, evidentment, el fem amb aquestes polítiques socials. 

I no m’estendré tampoc en el caràcter d’inversions, perquè crec que 
l’alcaldessa n’ha repassat una per una i, per tant, no val insistir més en aquesta 
qüestió. 

Sobre les aportacions dels grups, que –ho torno a dir– com ja he dit abans 
agraeixo la seva col·laboració i participació en el desenvolupament d’aquest 
projecte de pressupostos, doncs, agrair les paraules del regidor Albert 
Comellas. Certament, dels compromisos que vam adquirir en el seu dia amb 
l’antiga Convergència i Unió quan teníem l’acord de govern, doncs, tot aquest 
desenvolupament d’aquells acords s’ha anat produint en els darrers anys i, per 
tant, l’any 2019 també continuem donant compliment a alguns dels acords que 
havíem pres, però a desenvolupar sobretot aquelles polítiques dissenyades que 
són de llarg termini. I agraeixo també les seves paraules sobre el treball dels 
serveis tècnics i de la regidora de Serveis Econòmics al respecte. 

També, com deia, agrair la voluntat de la senyora Laura Benito, que ja he 
expressat, i els acords a què hem arribat, així com del Grup de Canviem 
Esplugues. Que només a efectes de quan parlem de polítiques socials i diem 
que ampliem…, o feia referència que els recursos provenen en molts casos 
d’altres administracions, també val acompanyar això de dir que també tenen 
competències les altres administracions i que, per tant, han de dotar de 
recursos els ajuntaments perquè puguin tirar endavant les polítiques. I per això, 
efectivament, moltes vegades es veu que són diners que provenen d’altres 
administracions, no? 

Sobre la regidora de la CUP, bé, feia algunes afirmacions –evidentment, és la 
seva posició al respecte– sobre diferents partides del pressupost, i entenem 
perfectament que per ideologia o per voluntat, doncs, n’hi ha algunes en què no 
coincidim, i que és normal que no puguin donar recolzament a aquestes 
partides. Però per aclariment d’algunes qüestions, sí que dir que quan 
parlàvem de la creació d’ocupació, vostè feia referència a les grans superfícies, 
jo crec que aquest és un element que sí que nosaltres estem d’acord que pot 
aportar major ocupació, però no és l’únic, i vostè ho coneix. De fet, tenim un 
pacte per a la reactivació econòmica i la millora de la qualitat d’ocupació que 
són de setanta-tres mesures i, per tant, dintre d’això hi ha moltes altres 
actuacions que fem en la millora de la creació d’ocupació, no? I no és l’única. 

I sobre la participació ciutadana, doncs, el projecte que coneix també de 
pressupostos participatius que està destinat a definir alguna part de les 
inversions, els projectes sempre s’han anat desenvolupant. És veritat que algun 
encara no està fet, i en això té raó, però, evidentment, es constatarà i es 
realitzarà, no?, malgrat que en el temps s’hagi allargat una mica més. De fet, 
als anteriors sempre hem complert amb els compromisos tal com havien sortit 
d’aquest procés. 
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I simplement, del casal d’entitats –ho dic perquè probablement és per 
desconeixement–, en el seu dia vaig tenir ocasió d’explicar-ho: aquesta partida 
que estava disposada al pressupost de 2018 sobre el casal d’entitats, en no 
executar-se, no?, perquè de fet no s’executa perquè fins ara hem estat tancant 
el programa funcional del casal amb les entitats i per això no s’ha executat 
aquesta partida, doncs, es traspassa al 2019, i per tant, per això no apareix 
directament al pressupost. 

I en canvi, quan els vaig comentar també la voluntat que teníem inicialment 
dels recursos que poguessin venir de l’increment…, ai, del superàvit 
pressupostari de l’any 2018, doncs, sí que vaig dir també que una partida 
d’aquestes la incorporaríem a la ja existent que prové de l’any passat, eh? Per 
tant, simplement ho deia per aclariment a efectes del casal d’entitats. 

En el cas del PDeCAT, doncs, també agrair la seva voluntat de permetre 
l’aprovació d’aquests pressupostos. I com bé deia, també teníem els 
compromisos de l’inici de legislatura, no?, i que s’han anat desenvolupant en 
aquest sentit. 

Sobre el tema que feia referència als plans de millora de barris, és veritat que 
en aquesta ocasió s’ha disminuït el seu import respecte a altres anys, però 
també és veritat que justament ara estem en el moment de desenvolupament 
del que aprovàvem per a l’any 2018 i, per tant, molta part d’aquesta obra es 
realitzarà l’any vinent. Per tant, per això tampoc no el vam posar o no es va 
ampliar tant, però també perquè els recursos per a inversions eren menors que 
l’any anterior. I tot i així, doncs, havíem incorporat mig milió d’euros. 

En qualsevol cas, feia referència a algunes obres concretes: la vorera de 
Doctor Ferran, etcètera, que aquestes estan compromeses en el projecte i que, 
per tant, es tiraran endavant, no? 

Feia esment també a la renovació de flota d’autobusos, etcètera, crec que és 
coneixedor que això es feia un cop adjudicat el nou contracte amb la nova 
empresa que guanyés el concurs, no?, i que aquest concurs el realitza l’Àrea 
Metropolitana i que tot just ara fa diria que un parell de setmanes ha acabat 
aquest procés de licitació. Per tant, sí que està previst, però estava previst a 
partir de l’adjudicació d’aquest nou contracte i que, per tant, l’empresa 
adjudicatària seria la que iniciaria aquesta renovació de les flotes d’autobusos, 
no? 

I finalment, sobre el tema del Pla de mobilitat, és veritat que aquesta partida 
dintre del pressupost atén a qüestions molt específiques del Pla de mobilitat, 
atès que la majoria d’altres qüestions, pel seu volum i pel seu import, 
requereixen partida pròpia o projecte propi. I, per tant, doncs, per això en 
aquest cas ha disminuït una mica. Però vostè que va ser també, doncs, alma 
mater d’aquell Pla de mobilitat aprovat recordarà que precisament moltes 
d’aquestes mesures les fem a través d’altres projectes, com deia, amb recursos 
propis per a cada un d’ells, no? 
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En el cas d’Iniciativa, jo també els dic cada any, jo valoro molt la feina que fan i 
que ens traslladen cada any un conjunt de propostes que voldrien incloure. És 
cert que algunes tenen a veure amb millores en partides pressupostàries, però 
n’hi ha altres que no, n’hi ha altres que són voluntats polítiques, per dir-ho 
d’alguna forma, acords de voluntat política. Em sap greu que digui que no se 
n’ha recollit cap, perquè de la resposta que nosaltres els donàvem, el que els 
fèiem notar és que unes quantes d’elles –no diré totes, per descomptat–, però 
unes quantes d’elles o bé ja s’estaven realitzant o bé estaven programades. 
Però algunes és que efectivament s’estaven realitzant.  

Per exemple, ens demanaven que es posessin en marxa els jocs escolars, i els 
jocs escolars estan funcionant. I, de fet, s’ha publicat al Pont, i a l’última edició 
tenien 750 participants, i ho hem publicat al Pont, no? 

Bé, per tant, hi ha algunes de les mesures –aquest és un exemple– que ja 
s’estan realitzant, no? I per això, jo li deia que el que em sabia greu és que em 
diguessin que no se n’ha acceptat cap, sinó que, bé, n’hi ha unes quantes que, 
com deia, estan en marxa i altres potser programades. Independentment del 
seu vot final, eh?, per això deia que el que em sabia greu és que no 
destaquessin que algunes d’elles sí que estaven en marxa. 

En el cas del Partit Popular, doncs, agraïm molt també les seves paraules i 
perquè especialment tant en el tema dels treballadors que puguin millorar la 
seva capacitat adquisitiva, atès l’esforç que han fet en els darrers anys en 
època de crisi, així com a mantenir en la mesura del possible aquesta pressió 
fiscal més baixa. Una ciutat responsable en el seu endeutament, també deia, 
que actualment el fixarem aproximadament al 44 per cent dels ingressos 
corrents. En tot aquest sentit coincidim plenament, no?, jo crec que hem 
treballat en aquesta línia. També hem tingut sempre el seu recolzament, 
certament, en aquestes línies d’actuació. 

I també és veritat que en matèria d’inversions, doncs, vostè ha fet referència 
que aquelles estratègiques per a la ciutat i que fa temps que estem intentant 
desenvolupar, que per diferents qüestions no les hem pogut concretar, però 
que són estratègiques per a la ciutat, com deia, i que coincidim plenament amb 
la idea que s’han de finalitzar, no?, i que, per tant, molta part dels recursos 
aniran destinats a aquí. Per tant, agraïm les seves paraules i aquesta facilitat 
per aprovar el pressupost. 

Pel cas d’Esquerra Republicana, doncs, hem tingut ocasió de parlar dels 
compromisos que teníem i de la situació en què estan i en quin volum. De la 
seva explicació he de discrepar una mica, perquè em fa la sensació que estan 
més avançats que el que ha pogut semblar des de la seva explicació. Deia que 
de tots se n’havia complert un; jo crec que com a mínim dos, perquè com a 
mínim els plans de promoció econòmica i partida pressupostària inclosa, que 
era el compromís que hi havia, jo crec que s’ha anat desenvolupant, no?, i s’ha 
concretat ara en el seu decurs i en la seva feina.  
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I en la resta, doncs, com deia, que hem tingut ocasió de comentar-ho, la 
majoria d’ells estan en marxa i s’estan desenvolupant. Probablement, si la 
voluntat era que estiguessin tancats durant l’exercici o poc després, que ho 
podem entendre, eh?, doncs, ja hem tingut ocasió de comentar alguns motius 
pels quals s’han pogut retardar. Però no dubti que el compromís el tenim i que, 
per tant, mirarem que s’hi pugui donar compliment o com a mínim estiguin molt 
més avançats del que estan actualment quan arribi el final de la legislatura. 

I finalment, en el cas de Ciutadans, bé, crec que els elements que posava 
sobretot sobre la taula, doncs, en algun d’ells podem discrepar, però també 
valorem el fet que ens traslladi que en gran part del pressupost també 
coincideix i que també podem tenir polítiques comunes. De fet, l’any passat 
vam arribar a acords i, per tant, vam poder aprovar conjuntament el pressupost. 
I jo sempre penso que més enllà dels acords a què arribem, quan un vota a 
favor també és perquè el conjunt del pressupost, doncs, li sembla que va en la 
línia adequada. Evidentment, no seria el seu pressupost, segur, però sí que va 
en la línia adequada, no? 

I en aquest cas, feia algunes referències, jo en algunes d’elles, el cas de 
l’auditori, és veritat que hem de fer un esforç financer, però un esforç financer 
que quan es va aprovar el projecte ja es valorava en aquest import, no? El 
problema és que el fem ara en tot cas i potser l’hauríem d’haver fet abans. No 
cal que entrem en els motius pels quals estava aturada ara. Estem convençuts 

que tots els grups municipals el que pensem és que hi ha una part d’inversió 
feta i que el que hem de mirar de fer és acabar-la, no? I crec que això ha de ser 
així, no? 

I sobre la residència de gent gran, que en feia esment també, ja li he dit quan 
em dirigia a la senyora Laura Benito que nosaltres coincidim en la voluntat de 
fer aquesta residència. El que passa que per la seva expressió m’ha donat la 
sensació que parlava que també hi hagués una partida pressupostària en el 
pressupost dedicada a això, ho dic perquè m’ha donat la sensació, perquè tal 
com parlava, i no cal que ens recordem que és competència de la Generalitat i 
que, per tant, a qui correspon fer aquesta residència ha de ser la Generalitat de 
Catalunya. Només ho dic perquè m’ha donat sensació que ho deia en aquest 
sentit. 

Bé, com deia, agrair el treball de tots els grups. Saben que l’aprovació del 
pressupost, doncs, és un dels punts claus, atès que els ajuntaments sobretot 
marquem les nostres polítiques i prioritats a través dels pressupostos. I, per 
tant, doncs, agrair-los la seva feina. I, evidentment, 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 i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sr. 
Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio 
Hernández Sánchez, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López, 
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Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Julián Carrasco González, Sra. Laura Benito 
Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir, dotze vots. Voten en contra els 
regidors Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, és a dir, sis vots. S’hi abstenen els regidors, 
Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Santi Siquier Fadó, és 
a dir, tres vots.   

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 

ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
L’INCREMENT RETRIBUTIU ADDICIONAL, DEL 0,30%, SEGONS LA LLEI 
6/2018, DE 3 DE JULIOL, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 
PER A L’ANY 2018.  

La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs, continuem amb el següent punt de l’ordre del dia, agraint el suport 
per l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2019. I el següent punt, el punt 
número 10 és el dictamen que proposa l’aprovació de l’increment retributiu 
addicional, del 0,3, segons la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2018. 

Doncs, en aquest cas, simplement d’acord amb l’article 18 d’aquesta llei, per la 
qual es van aprovar els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, es 
proposa al Ple l’aprovació de l’augment retributiu addicional del 0,3 sobre la 
massa salarial que s’aplicarà de forma lineal entre totes les places de la 
plantilla municipal, com va ser la petició precisament del representant dels 
treballadors i de les treballadores de l’Ajuntament.” 

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

“La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2018, en el seu article 18. dos estableix el marc aplicable a l’increment de 
retribucions del personal al servei del sector públic per aquest any. En concret, 
l’esmentat precepte preveu expressament: “Es podrà autoritzar un increment 
addicional del 0,20 per cent de la massa salarial en plans de pensions, millora 
de productivitat, complements específics entre llocs de treball amb funcions 
equiparables, (..) a les Administracions i resta d’Entitats del sector públic definit 
a aquest article en situació de superàvit pressupostari l’any 2017, l’increment 
addicional podrà ser del 0,30 per cent.” 
 
Atès que en data 8 de novembre s’ha negociat i s’ha arribat a un acord 
unànime a la Mesa General de negociació de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, d’acord amb el que estableix la legislació vigent i el Conveni i els 
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Pactes de condicions socioeconòmiques i laborals (personal funcionari i 
laboral).  
 
Atès l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans. 
 
Atès que al Pressupost municipal que inclou la relació de llocs de treball 
aprovada per a l’exercici 2018, existeix dotació pressupostària suficient, per la 
retribució contemplada en la part dispositiva. 
 
De conformitat amb els articles 31 i següents i 69 del Reial decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per. L’article 22.2.i) de la Llei de 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases del Règim Local, l'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, 
de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, l’article 15 de la Llei 
30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, els 
articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat 
per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre i el Reial decret 861/1986, 
de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris 
d'Administració Local, es proposa a l’Ajuntament en Ple:  
 
Primer.- Aprovar l’increment addicional, respecte a l’import resultant, del 0,30 % 
de la massa salarial global, el qual s’aplicarà en un import lineal entre totes les 
places existents que composen actualment el conjunt de la plantilla de 
l’Ajuntament, el que representa el mateix import per totes i tots els empleats i 
les empleades, sense tenir en compte la categoria professional ni el nivell 
retributiu individualment.  
Segon.- Respecte a l’augment retributiu aprovat al primer punt, acordar que 
l’import resultant passi a formar part de l’incentiu de productivitat dels diferents 
llocs de treball relacionats amb cada plaça, de la següent forma: que l’import 
resultant sigui dividit en 14 parts iguals, el que correspondria a les 12 
mensualitats i a les 2 pagues extraordinàries anuals, essent d’aplicació a partir 
de la nòmina del mes de gener de 2019.  
 
Tercer.- Pel que fa a l’aplicació d’aquest augment dins d’aquest exercici 2018, 
acordar que, una vegada aprovat pel Ple Municipal, es faci efectiu el seu 
pagament en la primera nòmina que sigui possible realitzar-lo.”. 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Hi voto favorablement per aprofitar aquesta escletxa de generositat.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 
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“Canviem Esplugues, a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“A favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“A favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“A favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, s’aprova amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 
21 de novembre, és a dir, per unanimitat.  

 

ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA EL 
RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA 
LABORAL PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT DE CARÀCTER PRIVAT. 

La senyora Díaz diu:  

“El punt número 11 és el dictamen que proposa el reconeixement de 
compatibilitat a una treballadora laboral pera l’exercici d’una activitat de 
caràcter privat.  

En aquest cas, reconèixer a una treballadora laboral en el lloc de treball de 
treballadora social la compatibilitat per a la realització de tasques en matèria de 
docent i de col·laboració d’un pla local d’habitatge al municipi de Santa Coloma 
de Cervelló, comprometent-se a no modificar la seva jornada laboral i horari de 
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treball i a no participar en assumptes en els quals puguin resultar afectats 
interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.” 

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

“Atesa la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat presentada per la 
treballadora Social Gemma Barba Plana, per a la realització de tasques en 
matèria de docent i de col·laboració d’un Pla Local d’Habitatge al municipi de 
Santa Coloma de Cervelló, comprometent-se a no modificar la seva jornada 
laboral i horari de treball i a no participar en assumptes en els quals puguin 
resultar afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Atesos l’informe emès per la coordinadora tècnica de Recursos Humans. 
  
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 
50.9 del Reglament d’organització i funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, es proposa a l’ajuntament en Ple: 
 
Primer.- Reconèixer a la treballadora Social Gemma Barba Plana, de la plantilla 
laboral,  la compatibilitat amb l’exercici lliure per a la realització de tasques en 
matèria de docent i de col·laboració d’un Pla Local d’Habitatge al municipi de 
Santa Coloma de Cervelló,  comprometent-se a no modificar la seva jornada 
laboral i horari de treball i a no participar en assumptes en els quals puguin 
resultar afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
 
Segon.- Notificar l’acord adoptat a la  treballadora interessada.” 
 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“És un tràmit purament administratiu, hi voto, doncs, favorablement.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“La compatibilidad es legal, pero Canviem Esplugues en estos casos no lo 
vemos ético y, por lo tanto, votaremos en contra.” 

La senyora Coll diu: 

“A favor.” 

El senyor Siquier diu: 



 pàg 65  
 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Sánchez diu: 

“A favor, i molta sort.” 

El senyor Torras diu: 

“Nosaltres també hi votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 

ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS 
DE LA VIDA PÚBLICA 

La senyora Díaz diu:  

“El punt 12 és el dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de 
l’ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública. 

En aquest cas, es tracta de fer una modificació puntual, però que pot tenir un 
cert impacte –un cert impacte, esperem, positiu–, perquè des de fa un cert 
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temps els serveis municipals, Policia Local, però també la mateixa ciutadania 
han detectat la realització sistemàtica d’operacions de càrrega o descàrrega de 
mercaderies en horari nocturn, fins i tot de matinada. Aquestes operacions 
provoquen notables molèsties en el veïnat afectat i per aquest motiu hem 
considerat oportú regular l’horari general de càrrega i descàrrega de forma que 
no es realitzin en horari nocturn, que s’estableix amb caràcter general aquest 
horari nocturn entre les vint-i-dos hores i les vuit hores de l’endemà si es tracta 
de dies feiners i entre les vint-i-dos hores i les deu hores si es tracta de 
diumenges i dies festius. 

La regulació corresponent es proposa que s’integri en la nostra ordenança 
sobre convivència ciutadana mitjançant la seva modificació puntual, en la qual 
es preveuen també les excepcions a la norma general i el règim sancionador. 

Per tant, ara el que aprovem al Ple és aprovar inicialment…, el que aprovem; el 
que proposem aprovar al Ple és l’aprovació inicial de la modificació puntual de 
l’ordenança general sobre convivència ciutadana i la seva memòria general, 
sotmetre-la a informació pública en la forma legalment prevista pel termini de 
trenta dies hàbils als efectes de formulació d’al·legacions i/o reclamacions. I 
com saben molt bé, transcorregut aquest període d’informació pública, si no 
s’ha presentat cap tipus d’al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense 
necessitat d’acord exprés.” 

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

“Primer.- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar, en data 19 de 
gener de 2011, l’Ordenança general sobre convivència ciutadana que conté, 
entre d’altres qüestions, una regulació sobre les actuacions i activitats 
ciutadanes que, per la seva naturalesa, són susceptibles de generar molèsties 
en el veïnat. 
 
L’Ordenança no va establir, de forma específica una regulació sobre les 
activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, ja que la realització 
d’aquestes activitats es venien desenvolupant principalment en horari diürn, 
cosa que minimitzava el seu impacte. 
 
No obstant, des de fa un cert temps els serveis municipals i Policia Local han 
detectat la realització sistemàtica d’operacions de càrrega o descàrrega de 
mercaderies en horari nocturn, fins i tot de matinada el que està provocant 
notables molèsties en el veïnat afectat. 
 
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. 
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La Comissió d’estudi ha conclòs els seus treballs en data 9 de novembre de 
2018 i ha informat favorablement el text de la proposta de modificació puntual 
de l’Ordenança general sobre Convivència Ciutadana. 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 de la proposta de modificació de la 
Ordenança, la seva adequació als objectius que es persegueixen, així com la 
relació de les disposicions afectades. 
 
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 la modificació puntual de l’Ordenança general 
sobre convivència ciutadana i la seva Memòria General. El text íntegre 
d’aquests documents consta degudament incorporat a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació puntual aprovada 
inicialment mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, 
en el Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per termini de trenta dies hàbils, 
als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des de l’endemà de l’última de les publicacions 
oficials assenyalades. 
 
Així mateix, es publicarà a la Revista Municipal El Pont, al web municipal a 
través del Portal de Transparència i del Punt d'accés a la participació en el 
procediment d'elaboració normativa, a efectes de públic coneixement i de 
formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 
 
Tercer.- Les al·legacions i reclamacions que es presentin seran objecte 
d’informe pels serveis municipals corresponents i seran valorades i resoltes pel 
Ple de l’Ajuntament de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació 
definitiva del reglament en tràmit. 
Quart.- Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi 
presentat cap al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord 
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exprés però 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: 

“Hi voto favorablement, tot demanant disculpes als veïns de la Montesa per la 
nostra lentitud per arranjar el desgavell nocturn de càrregues i descàrregues 
que han patit.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem, a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Siquier diu: 

“Petició reiterada de la ciutadania que finalment abordarem. Estem obligats a 
conciliar al màxim l’horari de descans de la ciutadania amb els interessos dels 
transportistes i dels empresaris. El Partit Demòcrata hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Creiem que resol un conflicte que tenim al nostre municipi, per això, hi votem a 
favor també.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“També nosaltres hi votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Desde Ciudadanos Esplugues vemos muy oportuno también actuar en esta 
materia y modificar la ordenanza en este sentido. Nuestro voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 

ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES EXTERIORS 
DE PROTECCIÓ D’INCENDIS FORETALS. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt 13 és el dictamen que proposa l’aprovació inicial del plànol de 
delimitació de les franges exteriors de protecció d’incendis forestals. 

Doncs, aquesta és la proposta d’aprovació del plànol de delimitació que ha de 
determinar les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana 
i que estan situades a menys de 500 metres de terrenys forestals, i el 
document en què es determinen les fases d’execució dels treballs que cal 
efectuar per complir les obligacions establertes per l’article 3 de la Llei 5/2003, 
tant pel que fa al termini en què s’han de dur a terme com respecte a l’àmbit 
territorial afectat, i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals. 

De manera que ara el que faríem, doncs, seria amb aquesta proposta una 
aprovació inicial.” 

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

“L’àmbit territorial del municipi d’Esplugues de Llobregat llinda parcialment, amb 
el Parc Natural de la Serra de Collserola, fet que comporta la necessitat de 
planificar i garantir suficientment la prevenció dels incendis forestals que es 
puguin declarar en aquest espai. La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana recull, en el seu article 2.1 les mesures de 
prevenció d’incendis forestals, relatives a les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions. En concret, una d’aquestes 
mesures és assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 
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vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per 
reglament. El desenvolupament reglamentari d’aquestes previsions és el Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que al seu 
article 4 atribueix al Ple municipal l’ aprovació del plànol de delimitació, que ha 
de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions, situades 
en el seu terme municipal, així com la següent informació: a) Una relació 
numerada de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, en suport paper o 
suport digital, amb localització sobre el Mapa comarcal de Catalunya a escala 
1:50.000 produïts per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. b) Un mapa de detall 
de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, amb localització sobre el 
Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000, ja sigui en la seva versió en 
paper, rasteritzada o Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, que ha de grafiar 
les franges exteriors de protecció que ja existeixen o que cal que existeixin. 
Altrament, el Plànol de delimitació ha d'anar acompanyat d'un document en què 
es determinin les fases d'execució, que poden ser consecutives, dels treballs 
que cal efectuar per complir les obligacions establertes per l'article 3 de la Llei 
5/2003, tant pel que fa al termini en què s'han de dur a terme com respecte de 
l'àmbit territorial afectat. El contingut del Plànol de delimitació s'ha de tenir en 
compte en l'elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal. 
Qualsevol canvi en les condicions i requeriments que motiven la inclusió de les 
urbanitzacions, edificacions i instal·lacions en el Plànol de delimitació, ha de ser 
comunicat a l'Ajuntament del seu terme municipal, en un termini màxim de dos 
mesos des que es van produir, per a la revisió, si s'escau, del plànol de 
delimitació o la interrupció dels treballs que s'estiguin duent a terme. 

Un cop realitzat el tràmit d’informació pública, els serveis tècnics municipals 
emetran informe sobre les al·legacions i/o suggeriments formulats, en el seu 
cas. Seguidament, el conjunt de les actuacions es remetrà al Servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i 
Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya, pel seu informe corresponent i, un cop aprovat 
definitivament, es remetrà al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. D’acord amb l’anterior, s’ha elaborat el Plànol de 
delimitació de les franges exteriors de protecció d’incendis forestals i Document 
d’acompanyament d’Esplugues de Llobregat, redactat i signat per l’empresa 
ADEDMA CONSULTORIA DE SERVEIS, S.L., amb data 10 d’octubre de 2018. 
Vist l’informe del tècnic de Protecció Civil;  

Es proposa: 

Primer.- Aprovar inicialment el Plànol de delimitació de les franges exteriors de 
protecció d’incendis forestals i Document d’acompanyament d’Esplugues de 
Llobregat.  

Segon.- Sotmetre a informació pública el Plànol de delimitació aprovat 
inicialment, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província 
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(BOPB) i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament -http://www.esplugues.cat/ (Seu 
electrònica)-, durant un termini de trenta dies hàbils, als efectes de presentació 
d’al·legacions o reclamacions. Aquest termini d’informació pública començarà a 
comptar des de l’endemà de la publicació al BOPB.  

Tercer.- Les al·legacions i reclamacions que es presentin seran objecte 
d’informe pels serveis municipals i per la Generalitat de Catalunya i seran 
valorades i resoltes pel Ple de l’Ajuntament, de forma simultània a l’adopció de 
l’acord d’aprovació definitiva del Plànol de delimitació. 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, amb tràmit de publicació 
d’aquest i el Plànol de delimitació de les franges exteriors de protecció 
d’incendis forestals i Document d’acompanyament d’Esplugues de Llobregat.”. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions:  

El senyor Comellas diu: 

“Molt bé. Hi voto favorablement, tot demanant de nou, tot i que no sigui 
exactament l’àmbit territorial, arranjar i desbrossar els canyissars sota el pont 
d’Esplugues, perquè, a més a més, a partir del 2019 el mateix Ajuntament 
tindrà en propietat una accés directe des del talús més frondós.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Esperemos que estas medidas nos ayuden a evitar incendios. Votaremos a 
favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP creiem que aquesta franja de protecció per a incendis forestals 
no hauria de poder entrar dins del que ja està considerat parc natural, sinó que 
hauria de comptar des del límit del parc cap enfora, eixamplant així l’àrea de 
transició, aquella que literalment està trepitjada pel Pla Caufec, Porta 
Barcelona. I, per tant, hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata creiem que és una mesura necessària i urgent de 
tenir endreçada de manera permanent, en tant que del que portem de 
legislatura hem tingut dos incidents importants sobretot en aquesta zona de la 
part sud del parc i la part nord, que afectava els barris de Miranda i de Ciutat 
Diagonal. Per tant, hi votarem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 
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“Hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“El nostre grup, Esquerra Republicana, hi vota a favor. I també volem recordar 
que aquesta mesura és una mesura que, de fet, no és per evitar incendis, sinó 
per evitar que els efectes siguin més perjudicials del compte, que al final són 
tallafocs. Però, per tant, el que volem recordar és que la millor mesura per 
evitar incendis és la prevenció i la consciència de tothom.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 

ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR 
COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICI 2018.  

La senyora Díaz diu:  

“El punt 14 és el dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del 
tercer trimestre de l’exercici 2018. 

En aquest cas, es tracta com habitualment fem cada trimestre de donar 
compliment a la normativa en vigor i, per tant, donarem…, i la informació 
continguda, els estats comptables a 30 de setembre de 2018. 
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Pel que fa a l’execució dels ingressos, s’ha liquidat un 81,69 per cent dels 
ingressos totals pressupostats, dels quals hem recaptat el 70,07 per cent. 

Quant als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 99,02 per cent dels previstos, dels 
quals n’hem recaptat el 69,74 per cent. 

Pel que fa a l’execució en aquest cas de les despeses, s’ha reconegut un 45,23 
per cent d’obligacions en relació amb les pressupostades, de les quals hem 
pagat un 94,40 per cent. 

Quant a la despesa corrent, hem reconegut un 60,82 per cent, dels quals hem 
pagat el 96,18 per cent. 

També s’ha reconegut un 23,48 de la despesa d’inversions en relació amb la 
quantitat pressupostada i d’aquesta hem pagat un 88,78 per cent. 

Pel que fa a l’execució del pressupost d’exercicis ja tancats, les obligacions 
pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 23,28 per 
cent en relació amb les pendents a 1 de gener de 2018; els drets reconeguts 
pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 81,02 
per cent en relació amb els drets pendents a 1 de gener de 2018. 

En l’apartat d’existències de tresoreria, aquestes, a 30 de setembre de 2018, 
ascendeixen a 14.609.455,78 euros. 

I, per últim, l’apartat d’endeutament, a 30 de juny de 2018, el deute viu d’aquest 
Ajuntament ascendeix a 9.848.927,70 euros. L’estimació a 31 de desembre de 
2018 del deute viu de l’Ajuntament, tenint en compte el capital a amortitzar fins 
aleshores i després de disposar 2018 per finançar inversions, que equival a la 
suma de 18.987.858,22 euros, que representa un 44,37 per cent dels ingressos 
liquidats en l’exercici 2017. I, per tant, com saben vostès, és molt inferior a allò 
contemplat en la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament. Una xifra 
molt continguda. 

Això és un donar compte. No sé si vostès tenen alguna pregunta. Si no és així, 
passo als següents punts de l’ordre del dia. Els dos punts, saben també que 
tenen a veure exactament amb el mateix concepte, però calculat no 
exactament, doncs, amb la mateixa metodologia. Molt similar, però no 
exactament la mateixa. I si els sembla bé, donaré l’explicació conjunta i si 
tinguessin alguna cosa a preguntar, no hi haurà cap problema a fer-ho.” 

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

“Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de 
l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 30 de 
setembre de 2018.   
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Execució dels ingressos.  
• S’ha liquidat un 81,69% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 70,07%.  
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 99,02% dels previstos, dels 
quals s’ha recaptat el 69,74 %.  
 
Execució de les despeses.  
• S’ha reconegut un 45,23 % d’obligacions respecte a les pressupostades, de 
les quals s’ha pagat un 94,40%.  
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 60,82%, del qual s’ha pagat 
el 96,18%.  
• S’ha reconegut un 23,48% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat 
pressupostada, del qual s’ha pagat un 88,78%.  
 
Execució pressupost d’exercicis tancats.  
• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats 
representen un 23,28% respecte a les pendents a 1 de gener de 2018.  
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 81,02%  respecte als drets pendents a 1 de gener de 2018.  
 
Existències tresoreria  
• Les existències de tresoreria, a 30 de setembre de 2018 ascendeixen a 
14.609.455,78 €. 
 
Endeutament  
A 30 de juny de 2018  el  deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 
9.848.927,70€. L’estimació a 31 de desembre de 2018 del deute viu de 
l’Ajuntament (tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els 
préstecs pendents de disposar en el 2018, per finançar inversions, equival a la 
suma de 18.987.858,22 € que representa un 44,37% dels ingressos liquidats en 
l’exercici 2017, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per 
autoritzar nou endeutament.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.  
 

 

ACORD NÚMERO QUINZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICI 2018. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt 15 és el dictamen que proposa donar del període mitjà de pagament a 
proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2018. 
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I en aquest cas, aquest període mitjà de pagament ha estat durant el tercer 
trimestre de 2018 de 27,66 dies.” 

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

“L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria  
que defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no 
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute 
comercial. 
 
Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i eradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu 
seguiment permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el 
principi de transparència, i comprensible per als ciutadans. 
 
Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament 
com a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute 
als proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 
 
El període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la metodologia 
derivada del RD 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica el RD 635/2014, 
de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període 
mitjà de pagament que preveu la LO 2/2012, ha estat durant el tercer trimestre 
de 2018 de 27,66 dies.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat dels període mitjà de 
pagament corresponent tercer trimestre de 2018.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.  

 

ACORD NÚMERO SETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DEL COMPLIMENT DE LA MOROSITAT EN EL PAGAMENT A 
PROVEÏDORS DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018.  

La senyora Díaz diu: 

“El punt 16 és el dictamen que proposa donar compte del compliment de la 
morositat en el pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de 2018. 

I en aquest cas, donem compte dels terminis sobre morositat en el pagament a 
proveïdors, que sobretot els englobem en les tres de les següents: en el 
període mitjà de 35,19 dies en el nombre total de pagaments realitzats el tercer 
trimestre, que és de 930, i l’import total de pagaments realitzats en aquest 
trimestre, en aquest tercer trimestre, que és de 3.668.863,52 euros. 
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Aquestes són les informacions d’aquests dos punts. No sé si vostès tenen 
alguna cosa a dir, perquè és la tònica habitual de cada trimestre.  

Per tant, doncs, ens congratulem que les dades siguin bones i continuar 
treballant així i poca cosa més. 

Bé, doncs, amb això donem compliment a la normativa.” 

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

“En compliment del que preveuen els articles 4 apartat 3) i 5 apartat 4) de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
que estableix mesures de lluita contra la morositat en eles operacions 
comercials s’han elaborat per la intervenció i la tresoreria municipal els 
informes de data 25 d’octubre de 2018, que s’adjunten a aquest dictamen, 
relatius a l’acompliment dels terminis previstos per al pagament de les 
obligacions municipals i del nombre i quantia global de les obligacions pendents 
de pagament. 
 
Segons el que s’ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat 
municipal, la informació relativa al compliment de la normativa sobre morositat 
en el pagament a proveïdors és la següent: 
 

- Període mitjà (morositat): 35,19 dies 
- Total nombre de pagaments realitzats al tercer trimestre: 930 
- Total import de pagaments realitzats al tercer trimestre: 3.668.863,52€ 

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

 

MOCIONS 

24/18. Moció del grup municipal PSC de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs 
d'elaboració i aprovació del decret de menjadors. 

La senyora Díaz diu: 

“I ara sí, entrem en l’apartat de mocions. I comencem amb la primera, amb la 
24/18, que és la moció del Grup Municipal del PSC de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els 
treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors. 
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Per defensar-la té la paraula el portaveu del grup.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, es tracta d’una moció que com bé diu el títol, doncs, va vinculada al servei 
de menjadors de les escoles, i el qual després de l’aprovació de la nova 
normativa de contractació pública s’ha vist, diguem-ne, compromès per aquesta 
normativa, per tal de poder continuar donant el servei que es pretenia, no?, 
vinculada a aquesta situació, no? 

Això vol dir especialment, doncs, que com que no són els centres escolars ara 
mateix qui està contractant aquest tipus de serveis, sinó que ho fan normalment 
a través de les AFA o AMPA de les escoles, no?, cal donar-hi una solució. Per 
tant, la moció va en el sentit que nosaltres considerem que, evidentment, cal 
regular-ho, perquè cal donar la protecció necessària a les AMPA, AFA i escoles 
per a la seva contractació, complint la normativa vigent, només faltaria. Però, 
en tot cas, ens fa la sensació que el decret que…, l’esborrany de decret que ha 
aprovat el Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat, doncs, no 
s’ha fet correctament. No s’ha fet correctament, especialment perquè no ha 
comptat amb el consens dels  agents educatius, tampoc de la resta de grups al 
Parlament de Catalunya.  

I, per tant, en el fons –ara llegiré els punts d’acord–, però la moció el que 
demana és que es retiri aquest esborrany i que es tornin a asseure a la taula 
per fer-ho de forma consensuada bàsicament; no que no s’hagi de regular, no 
que no s’hagi de fer el decret, però sí que s’ha de fer el decret. 

Nosaltres especialment, doncs, el que pretenem és que en aquest decret, el 
nou que voldríem que es desenvolupés, com deia, de forma consensuada amb 
tots els agents educatius, però sobretot que quedés clar que l’interès o l’espai 
educatiu del migdia, del temps de menjador, malgrat que no està dintre dels 
currículums formals educatius, sí que és un espai d’educació, sí que és un 
espai educatiu. Perquè no només pròpiament l’estona de l’àpat, del menjar, que 
també s’han de potenciar els elements d’àpat saludables, no?, de la forma de 
menjar, dels hàbits també dels nens i nenes que estan aprenent des de ben 
petits, sinó que també té un clar interès públic per a la col·lectivitat. I, per tant, 
els centres educatius han de poder comptar amb les condicions per afrontar 
una contractació pública d’aquesta naturalesa i han de tenir la possibilitat 
d’encarregar-ho a les associacions de pares i mares, com deia, quantitats 
directament lligades als centres educatius, garantint un servei de qualitat per 
preservar la funció educativa del menjador escolar. 

A més a més, aquest espai, com deia, que nosaltres entenem educatiu del 
migdia, doncs, cada centre escolar normalment l’intenten vincular al seu propi 
projecte educatiu. I, per tant, com deia, aquesta facilitat que es pugui fer per 
altres vies, doncs, s’ha de poder donar, i pensem que és possible. De fet, la 
mateixa normativa europea ja obre la porta a altres fórmules de contractació 
que han de permetre, com deia, aquesta situació. 
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Però, al contrari, el canvi, el decret proposat fins ara, doncs, sota el nostre punt 
de vista el que pretén és regular un sistema d’externalització del menjador a 
través de concursos públics que en principi podria comportar un augment del 
preu del tiquet del menjador, i això vol dir que, per tant, per exemple, doncs, 
s’hauran de destinar més beques per a aquelles famílies en situació de més 
vulnerabilitat. O, per altra banda, per exemple, suposarà novament que els 
ajuntaments hagin d’assumir aquestes beques, com deia, que ja s’han 
multiplicat per deu, normalment com a mínim a l’àmbit metropolità, en els 
darrers anys, no? 

Per això deia que pensem que hi ha compatibilitat i que es pot fer per altres 
vies i demanem, com deia, aquesta retirada. 

Per no allargar-me més, llegiré els punts d’acord, en els quals diem, doncs, el 
primer és «instar el Govern a aturar l’actual esborrany i iniciar una nova 
proposta des del consens amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador 
integral de l’espai del migdia menjador. 

Reconèixer en el nou decret el servei de menjador com a servei troncal dins el 
sistema educatiu de caràcter universal no obligatori, integrat en el currículum 
educatiu i en els ensenyaments obligatoris. 

Tercer, dotar el servei de menjador escolar de professionals específics per 
garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament 
l’alumnat de necessitats especials del pròxim curs 2019-2020. 

Quart, abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la 
normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei. 

Cinquè, treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els 
consells comarcals i la comunitat educativa per fer possible que les AMPA i 
AFA que ho desitgin, i complint amb els principis assenyalats, puguin continuar 
fent una gestió directa del servei de menjador escolar amb l’aprovació del 
Consell Escolar de Centre fins que s’aprovi un nou marc regulador de consens 
amb la comunitat educativa. 

Sisè, recuperar el servei de menjador als instituts d’educació secundària i 
plantejar en el marc de debat sobre reforma horària l’avançament de l’horari de 
menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut per als joves. 

I setè, traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Coordinadora SOS de Menjadors Escolars.” 

El senyor Comellas diu: 



 pàg 79  
 

“Gràcies. Hi anava a votar en contra a fi de no entorpir el debat durant els 
treballs, però llegint amb cura el decret, veig que com en el fons –soc solter 
sense fills– no tinc aquest coneixement de primera mà de les AMPA, no em 
trobo moralment capacitat per pronunciar-me en un sentit o un altre. I la veritat 
és que tampoc cap dels meus votants se m’ha adreçat a mi en un sentit o un 
altre. Per tant, no votaré aquesta moció.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Nosotros, Canviem Esplugues, habíamos dicho que suscribíamos la moción, 
pero, bueno, no obstante estamos de acuerdo con el planteamiento y creemos 
que es un tema que se ha de hablar y consensuar con la gente que lo está 
trabajando y no hacer decretos. No sé si tener mucho en cuenta, pero en esta 
ocasión parece ser que las conversaciones no han ido por buen camino y creo 
que es un tema que nos preocupa y que se ha de consensuar para beneficio de 
todos. Votaremos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP hi votem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, nosaltres hi votarem en contra, en contra d’aturar els treballs d’elaboració 
de l’avantprojecte de decret, perquè segueix el procediment. I tal com va dir el 
conseller al Parlament de Catalunya, que va comparèixer el 4 d’octubre, doncs, 
ens estem reunint en aquests moments, s’està reunint ell com a conseller del 
departament amb els agents implicats per negociar-ho, no?: les federacions 
d’associacions de pares i pares, d’alumnes, els representants dels ajuntaments 
i dels consells comarcals, les juntes de directors de centres públics i empreses 
de serveis i entitats del tercer sector, entre d’altres. Per tant, està fent la feina 
que ha de fer un departament i la feina que ha de fer el conseller. 

Entre altres coses, hi ha penjats documents públics pel mateix departament 
que expliciten tot allò que esteu demanant en aquest decret…, en aquesta 
moció –perdó–; per tant, se’m fa una mica incoherent les coses que demanen 
quan ja se pressuposa que són així, perquè estan publicitades directament des 
del mateix departament. 

Els menjadors escolars són un servei educatiu de l’escola integrat al projecte 
de centre, està claríssim. La nova legislació en matèria de contractació pública 
obliga el Departament d’Ensenyament a promoure un nou decret de menjadors. 
I per què s’impulsa aquesta nou decret de menjadors? Doncs, per quatre raons 
principals: per aconseguir una major qualitat educativa al menjador, per 
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potenciar la qualitat alimentària, per garantir la seguretat jurídica i transparència 
en la contractació, tal com estableix la normativa de contractació pública de 
Catalunya –tot això està penjat, és públic–, i per assegurar la intervenció, el 
control i la participació efectiva de l’AMPA i de l’AFA en el servei de menjador 
escolar. 

Com pot intervenir l’AFA i les famílies en tot aquest procés que dieu que està 
tan d’esquenes? Doncs, està especificat, es garanteix la participació de les 
famílies a través d’una comissió de menjadors escollida pel Consell Escolar del 
centre, en la qual es garanteix expressament la representació de les famílies, 
que poden ampliar les seves competències. El nou decret, atesa l’antiguitat de 
l’anterior, els dona més competències, com, per exemple, poder participar en 
l’elaboració del pla de funcionament i la programació nova del menjador, entre 
altres; col·laborar en l’elaboració dels plecs i les clàusules per a la licitació dels 
serveis de menjador –important–; dirimir les qüestions que puguin sorgir en el 
funcionament del menjador escolar; formar part de la mesa de contractació; 
formar part de la comissió de seguiment responsable del contracte. 

Per què és necessari actualitzar aquest decret? Doncs, perquè té vint-i-dos 
anys d’antiguitat i és perceptiu que el posem en solfa i que el posem en marxa. 

Això afectarà les beques menjador? Doncs, en principi no les ha d’afectar per 
res, perquè el decret de menjador només pretén regular el servei i la qualitat 
d’aquest mateix, no? 

Per aquí tinc com a síntesi que el decret té la voluntat de garantir el caràcter 
social de les empreses licitadores. Bé, arribem a la conclusió que és un tema 
de costos, no?, i que a partir d’ara segurament algú altre, doncs, haurà 
d’acabar de finançar aquests possibles increments de costos. De tota manera, 
aquesta comissió ha de treballar i s’ha d’esforçar, això sí –en això estem 
d’acord i el conseller també ha manifestat la seva voluntat de reunir-s’hi altre 
cop–, doncs, amb el vostre punt quart, em sembla que és, que parla d’aquest 
apropament de les AMPA que en aquests moments estan prestant aquests 
serveis per buscar una solució coordinada, o amb els consells comarcals, en 
aquests problemes que sembla que és la punta de negociació que es dificulta 
en aquest moment. Però no per això hem d’aturar aquests treballs d’elaboració 
ni aturar aquest procés, que té com una mica un to així una mica 
preelectoralista, no? 

Per tant, votarem en contra de l’aturada, tot i que estem totalment a favor del 
contingut i que compartim criteris, eh?, i necessitats.” 

La senyora Millà diu: 

“Bé, nosaltres pensem que cal un debat sincer amb tota la comunitat educativa 
sobre un nou marc integral de l’espai del migdia, que com bé diu la moció, 
representa un terç de l’horari de la jornada escolar, un temps prou ampli i amb 
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grans potencialitats pedagògiques per tenir-lo en compte en un decret d’aquest 
estil. 

Ara, el que es fa en el temps, en l’espai del migdia depèn de les dinàmiques i 
de les iniciatives de cada centre, però hauria d’estar integrat en el projecte 
educatiu, garantint a més que cap nen o nena deixi o pugui deixar de gaudir-ne 
per manca de recursos, per un simple principi d’equitat. 

Aquest esborrany de decret del departament no inclou de manera integral 
l’espai del migdia, regula o vol regular l’externalització del servei de menjador 
deixant fora la capacitat de cada centre de decidir si han de ser les famílies, les 
AMPA, les AFA qui gestioni part d’aquest temps del migdia. No preveu, per 
exemple, la dignificació del personal responsable del temps del migdia, 
qualificant-lo i dignificant les seves condicions laborals i socials. No prioritza, 
per exemple, que per nosaltres és important, que els centres tinguin cuina i 
equip de cuina propis. No parla d’incrementar les dotacions de beques per part 
de la Generalitat, que també pensem que això és imprescindible.  

I per tot això, pensem, com dèiem al principi, que és imprescindible obrir un 
debat ampli i sincer amb tota la comunitat educativa que pugui acabar amb una 
proposta integral per a l’espai del migdia, una oferta pedagògica de qualitat i 
amb equitat en l’accés als serveis i recursos en aquest temps del migdia. 

Nosaltres hi votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular votarà a favor també en aquest punt, en aquesta moció. 
Estem totalment d’acord amb els punts de l’acord, els motius d’acord que 
presenta la moció.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, ens sembla una mica absurd el que està passant en aquest moment aquí, 
perquè aquesta moció diu exactament el mateix que diu l’avantprojecte de 
decret i, per tant, no entenem què estem fent ni què estem votant. De debò, no 
sabem si és que no heu llegit l’avantprojecte o us han informat malament o què 
passa aquí. 

Deixeu-me repassar els punts d’acord, però de tots els punts d’acord que hi ha, 
de moment jo crec que només n’hi ha un que no està recollit en l’avantprojecte, 
i precisament per això mateix és un avantprojecte. Perquè un avantprojecte 
serveix per després fer el consens necessari perquè sigui un projecte definitiu. 

«Instar el Govern a aturar l’esborrany i iniciar una proposta des del consens 
amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del migdia.» 
És exactament l’objectiu que té l’avantprojecte, buscar el marc regulador 
integral de l’espai del migdia, i que sigui un espai educatiu. Diu això el text. 
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Segon: «Reconèixer en el nou decret el servei de menjador com a servei 
troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal no obligatori, integrat en 
el currículum educatiu i en els ensenyaments obligatoris.» Està recollit, és 
exactament la voluntat del departament. És aquesta, precisament reconèixer 
que l’espai del migdia forma part troncal de l’educació. Fins i tot parla 
d’introduir-hi la pràctica d’idiomes, com l’anglès, per exemple, dins d’aquest 
espai. 

Tercer: «Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics per 
garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament 
l’alumnat.» Exactament és això el que busca, dotar-lo de professionals 
específics. A més a més, aquí entra en contradicció amb el fet que es demana 
que en alguns casos es pugui aprofitar, doncs, que les AMPA puguin assumir 
aquesta funció, etcètera. No entenem com es menja que en un cas es demani 
que el menjador escolar tingui professionals específics i en l’altre que no es 
demani que tingui professionals específics; es demanen les dues coses en la 
mateixa moció. Tampoc ho acabem d’entendre. 

Quart: «Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la 
normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei.» També això és 
exactament i així mateix és com ho ha resumit el senyor Siquier fa una estona: 
treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític entre tots els consells 
comarcals i la comunitat educativa per fer possible que les AMPA i les AFA que 
ho desitgin i complint els principis assenyalats, que són els que ja hem dit que 
compleix l’avantprojecte, puguin continuar fent la gestió directa del servei 
menjador escolar amb l’aprovació del consell escolar. Aquesta és la 
contradicció de la qual parlava: si demanem que hi hagi professionals 
específics, llavors les AMPA no poden fer la gestió directa; si el que volem és 
que les AMPA puguin participar de forma directa en la gestió, això ja és el que 
està regulat, ja és el que es vol en l’avantprojecte. Si el que necessitem, si el 
que volem és que els pares es posin a servir els dinars, això no; el que volem 
és que siguin professionals que ho facin. Però, en tot cas, a mi em sembla que 
en això estem d’acord, no?, estem dient el mateix tots. 

«Recuperar el servei de menjador als IES i plantejar en el marc del debat la 
reforma horària.» Aquest punt és cert, aquest punt l’avantprojecte no el recull, 
el de la reforma horària, però estem segurs que com que és un avantprojecte i 
que ara s’entra en l’etapa de consens, estem segurs que no hi ha d’haver cap 
problema perquè es facin les propostes adequades en aquest sentit. I em 
sembla que va molt en la línia del departament i, per tant, no crec que hi hagi 
d’haver problema perquè això sigui una realitat. 

I, per tant, ens estan demanant que votem a favor d’aturar un avantprojecte per 
aconseguir un projecte que diu el que diu l’avantprojecte. Per tant, ens sembla 
absurd i, per tant, votem que no.” 

El senyor Roldán diu: 
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“Des del Grup Municipal Ciutadans Esplugues ens abstenim.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo crec que a vegades es produeixen aquestes paradoxes, que es diu que 
sembla que no hem llegit el decret, jo no sé si som nosaltres o potser són 
vostès, o potser s’ha llegit el preàmbul, que té unes intencions, però no tant el 
decret en si. 

I, miri, el senyor Siquier ens acusava fins i tot d’electoralistes. Doncs, miri, no 
volia allargar-me, però em sembla que em veig en l’obligació de fer-ho i perquè 
no s’equivoqui ningú, doncs, jo faré menció a la carta enviada per la FAPAC al 
conseller. Per si algú no ho coneix la FAPAC és la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, i perquè ningú s’equivoqui i no ens 
digui que potser la FAPAC també és electoralista. No ho sé. 

En qualsevol cas, per fer esment i per no allargar-me potser no les llegeixo 
totes, però perquè vegin algunes de les coses que estan escrites al decret i que 
la FAPAC, en tot cas, posava en qüestió. I potser hi ha voluntat de fer-ho, 
precisament…  L’avantprojecte de decret, sí, sí, té raó. 

I per això, precisament, potser nosaltres el que demanem és: «Escolti, aturin, 
anem a consensuar, no?», perquè som i estem d’acord que el decret s’ha de 
renovar, s’ha d’actualitzar i s’ha d’adaptar a la normativa vigent. Ja hi estem 
d’acord, eh? Però l’avantprojecte, la redacció de l’avantprojecte actual no va en 
la línia del que vostè ha intentat explicar i per això deia que n’hi feia algun 
esment. 

Entre altres coses, doncs, la FAPAC diu al conseller que el Departament 
d’Ensenyament no està pensant en un model de servei de menjador sostenible 
en el temps ni emmarcat en el dret fonamental a l’educació i a l’alimentació, 
sinó que busca l’externalització i privatització de la gestió i funcionament sota 
criteris econocimistes…, economicistes –perdó. Al decret o l’avantprojecte de 
decret es concep el servei de menjador com un servei complementari a 
l’educatiu, quan la FAPAC considera que és part integral del sistema educatiu. 
En l’avantprojecte de decret no es considera el temps de migdia com a temps 
educatiu. Com deia la regidora d’Iniciativa, Elisabet Millà, el terç de la jornada 
escolar que transcorre al centre educatiu, però fora de l’aula, se’l considera 
temps lliure en aquest avantprojecte, ignorant la veu de les famílies, professorat 
i professionals de l’educació, que saben la importància que té aquest temps per 
als infants. 

Ignora la demanda de les famílies realitzada a través de la FAPAC on 
demanaven que les AMPA i les AFA es puguin encarregar de la contractació i 
gestió integral del servei, autoritzades a l’efecte pel departament, quan la 
universalitat i la gratuïtat del servei de menjador no es pugui garantir o que el 
Departament d’Ensenyament, que té la titularitat, i així recollia la proposta de 
decret, de l’avantprojecte, continua delegant les seves competències en 
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consells comarcals i altres administracions quan també ho podria fer, com deia, 
les entitats vinculades a les escoles, no? 

O també, com deia, obren la mà a grans empreses que es puguin presentar a 
aquestes concursos, no?, i que els menús, doncs, s’elaborin a qualsevol part 
del món i en moltes ocasions molts mesos abans de ser consumits per 
l’alumnat. O que l’alumnat amb necessitats educatives específiques queda 
exclòs del servei del menjador, ja que el departament pretén no fer-se càrrec 
dels professionals en educació especial que els han d’atendre en aquest horari. 

Bé, i com deia, no em vull allargar molt més, però el que sí que volia posar de 
manifest o constatar, que no és que ho diguem nosaltres només, sinó que en 
aquest cas la Federació de Pares i Mares d’Alumnes, doncs, també ve a dir el 
mateix, que aquest avantprojecte de decret no va alineada. Si les intencions 
efectivament són aquestes i són bones, que no tenim perquè dubtar 
d’aquestes, doncs, precisament per això nosaltres demanem la retirada de 
l’avantprojecte i iniciar de nou el procés de concertació en aquest àmbit. 

El nostre vot és a favor.” 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sr. 
Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio 
Hernández Sánchez, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López, 
Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián 
Carrasco González i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir, quinze vots. Voten en 
contra els regidor Sr. Oriol Torras i Planes, Sra. Hermínia Villena i Collado i el 
Sr. Santi Siquier Fadó, és a dir tres vots. S’hi absté el regidor Sr. Julio Manuel 
Roldán Moreno, és a dir un vot. No vota el regidor Sr. Albert Comellas Novillo.  

La moció s’aprova per majoria absoluta.  

 

25/18.- Moció del grup municipal C's de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat que proposa prohibir l'obertura de cases d'apostes en les 
immediacions de centres escolars i juvenils. 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs, passem al següent punt de l’ordre del dia, que en aquest cas també 
és una moció, la 25/18, moció del Grup Municipal de Ciutadans de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat que proposa prohibir l’obertura de cases d’apostes en 
les immediacions de centres escolars i juvenils. 

Per defensar-la té la paraula el seu portaveu, el senyor Roldán.” 

El senyor Roldán diu: 
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“Gràcies. Bien, des de Ciudadanos presentamos a pleno, pues, una serie de 
medidas que pretenden frenar las altas cifras de ludopatía que se están 
registrando, especialmente entre los más jóvenes.  

Esta propuesta lo que busca es mejorar la normativa relativa al juego y las 
adicciones ante la regulación que es dispar entre las diferentes comunidades 
autónomas y el aumento significativo de este tipo de salas en toda España. 

Hay una intensa actividad que estamos haciendo des de Ciudadanos en el 
Congreso de los Diputados en este ámbito; ahora queremos dar un paso más 
en el ámbito municipal y regular el aumento de este tipo de salas, de salas de 
apuestas y que traen problemas relacionados con el juego en la población, 
¿no?, especialmente, como decía antes, en los menores de edad. 

De esta manera, lo que se recoge en esta iniciativa de Ciudadanos Esplugues 
es la prohibición de la apertura de casas de apuestas en las proximidades de 
centros escolares, en institutos y en edificios públicos con alto tránsito de 
menores de edad, a través de la modificación de la normativa sobre 
planificación urbanística. 

Además, también insta al Gobierno municipal a poner en marcha campañas de 
concienciación que vayan dirigidas también a los progenitores sobre los riesgos 
que entraña el juego, que colabore como ayuntamiento en la supervisión de los 
mecanismos de identificación que detectan el acceso de los menores en estas 
salas. 

Y también, por dar algún dato complementario, pues, cabría destacar que, 
según un estudio coordinado por la Dirección General de Ordenación del 
Juego, la media de la edad del inicio de estas actividades en nuestro país es a 
los veintiún años, habiéndose iniciado en el juego, el 36 por ciento de los 
encuestados, antes de los dieciocho. 

Por otra parte, según la Asociación Española de Empresarios de Salones de 
Juegos Recreativos, ANESAR, el número de casas de apuestas se ha 
multiplicado en todas las comunidades autónomas, alcanzando las 3.132 en 
2017, lejos de las 2.441 registradas en 2014. 

Bien, paso a leer los puntos de acuerdo para saber exactamente lo que 
votamos y lo que se pide a pleno: 

El Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues insta al Gobierno municipal a: 

1. Llevar a cabo las modificaciones precisas en la normativa sobre planificación 
urbanística a fin de prohibir la apertura de casas de apuestas y juego en las 
proximidades de centros escolares, institutos, centros juveniles y edificios 
públicos con alto tránsito de menores de edad. 
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2. Desarrollar campañas de concienciación para los progenitores y los menores 
de edad sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de ludopatía 
que se están registrando entre jóvenes. 

Y, 3. Colaborar en la inspección del funcionamiento de estas casas de juego y 
apuestas a fin de supervisar el correcto funcionamiento de los mecanismos de 
identificación de jugadores y poder detectar posibles menores de edad que 
puedan haber accedido a estos establecimientos.» 

Gracias.”     

La senyora Díaz diu: 

“Sí, senyor Comellas, té la paraula.” 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies. Tot i tenir una òptica liberal, crec que cal regular integralment els usos 
comercials, no fer pedaços en funció dels problemes que vagin sorgint. Per 
tant, no votaré aquesta moció.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, me parece una moción necesaria, pero en el contenido me ha parecido que 
se ha quedado un poquito corta, ¿no?, ha sido un poquito ambiciosa…, ha sido 
poco ambiciosa, quería decir. 

La ludopatía es una…, el juego patológico, la ludopatía es una cuestión de 
salud pública y si bien es verdad que tenemos un problema con los jóvenes con 
respecto a lo que usted expone en su moción, también es verdad que estamos 
empezando a tener un grave problema con el tema del juego online, con 
nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños, inclusive, que de 
algún modo saltan, digamos, las normativas para poder introducirse en los 
juegos online. Estamos empezando a tener un grave problema. 

Tal vez se podría haber pedido, pues, que se regule de alguna forma a través 
de la propia Generalitat o el propio Estado, que regulen de alguna forma y que 
estudien el cómo prevenir, ¿no?, y el hecho de que los niños puedan acceder y 
los jóvenes puedan acceder al juego online. 

Y, además, se da el agravante de que tampoco tenemos una regulación muy 
estricta con el tema del juego online, porque tenemos espacios publicitarios en 
donde se emplean a deportistas, ¿no?, y se emplean a ídolos juveniles que 
están enviando un mensaje y un modelo de conducta que no es apropiado y 
que propicia conductas adictivas en este caso. Entonces, también es 
conveniente este tipo de regulación. 

Por todo lo demás, pues, voy a votar a favor, porque en principio la idea es 
interesante y la regulación es necesaria.” 
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El senyor Carrasco diu: 

“Bien, Canviem Esplugues votaremos en contra de la moción porque creemos 
más positivo trabajar el problema en una comisión que aprobar hoy la moción.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP el que creiem és que no es pot fer és ficar-nos les mans al 
cap per l’increment de la ludopatia alhora que es rebaixa la pressió fiscal qui la 
promou, aquí a Catalunya i a l’Estat espanyol. I, llavors, per això hi votarem en 
contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, nosaltres la llegim com un punt d’inici, eh?, un punt d’inici interessant, i 
com una futura eina preventiva quan la disposem pel que veiem que està venint 
i pel que ens diuen les dades i les estadístiques, tot i que les referències de la 
moció tenen un àmbit  que supera el local i fins i tot l’autonòmic, no?, i que ens 
marquen un perfil de persona afectada, amb moments crítics als 18 i als 21 
anys, amb conductes precoces, i amb un perfil d’individu molt clar i molt 
concret. 

Nosaltres tenim clar l’objectiu que perseguiríem, el benefici que podria reportar 
disposar d’un ordenament, de vehicular un ordenament municipal a aquests 
efectes per prevenir aquestes ubicacions, però veiem i som conscients de les 
dificultats jurídiques quant a les limitacions, de les dificultats competencials 
quant al règim sancionador, i a l’hora d’ordenar, articular aquest ordenament, 
aquest nou ordenament. 

Per tant, ens haurem d’assessorar bé i força bé, i inicialment ho veiem com un 
punt d’inici, doncs, d’interès. Per tant, la votarem a favor.”  

La senyora Millà diu: 

“Votem en contra.” 

La senyora Haro diu: 

“Estem d’acord nosaltres en el sentit de la moció i, per tant, hi votarem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, per part nostra, així com la moció anterior l’hem trobat absurda, aquesta 
no la trobem gens absurda. De fet, la ludopatia és un problema que ens 
preocupa molt i pensem que…, i a més a més, si realment, com sembla, han 
augmentat les taxes de ludopatia en sectors juvenils. I, per tant, doncs, és un 
problema greu. 
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Entenem també, com deia la regidora Benito, aquesta moció es queda molt 
curta pel que nosaltres entenem que hauria de ser. No parla en cap moment ni 
de loteries, que també són un clar problema, diguem-ne, per la gent amb 
ludopatia; no parla en cap moment de les màquines escurabutxaques, que les 
tenim a tots els bars i tots els joves de la nostra ciutat hi poden accedir sense 
cap problema, etcètera. He dit joves; no, menors, eh? 

I, per tant, doncs, bé, nosaltres votarem que sí, que sí a aquesta moció, però 
tot animant que sigui, com deia també el regidor Siquier, un punt d’inici per 
poder acabar amb aquesta xacra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, coincidim molt amb les darreres paraules del portaveu d’Esquerra i 
entenem que la lluita contra la ludopatia, doncs, l’hem de fer en tots els àmbits 
possibles, no? En aquest sentit, des de les competències municipals, doncs, 
també podem aportar alguna cosa al respecte. I, a més a més, és que també 
ho entenem així, ho entenem com un punt d’inici, perquè al final la moció el que 
demana és que regulem. I jo crec que dels dubtes fins i tot que han pogut sortir 
com en el seu moment que parlàvem: «Bé, i què passa amb les loteries o què 
passa amb les màquines escurabutxaques o què passa amb altres qüestions», 
jo crec que en el punt d’inici, quan ens posem a regular, és quan haurem de 
veure, no? 

Probablement, no podrà ser possible i no arribarem a tant detall o sobre totes 
les vessants, diguem-ne, que poden afectar, però jo crec que sí que serà el 
moment llavors. 

Ara la moció el que pretén, i de fet no diu més en els seus punts d’acord, és 
portar a terme les modificacions precises a la normativa a fi de prohibir 
l’obertura d’aquestes cases d’apostes i jocs a les proximitats dels centres 
escolars, instituts, etcètera. Jo crec que aquest és el punt de partida i aquesta 
és la voluntat. Quan ens posem a regular-ho és quan ho concretarem. 

I en aquest objectiu, en el fet de pensar que no volem cases d’apostes al costat 
de centres educatius especialment, doncs, crec que és fàcil coincidir i, per tant, 
més enllà de com es pugui arribar a concretar, estem d’acord amb la proposta 
que fa Ciutadans, ens sembla pertinent. I, per tant, hi votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Molt ràpidament. Bé, agrair a tots els portaveus i regidors, doncs, que han fet 
aportacions i que ens han recolzat amb el vot a favor d’aquesta moció. I dir-los 
també que sí coincidim, és un punt de sortida, ens hem de posar a treballar. 

Està molt enfocat al que es pot fer des de l’àmbit municipal, perquè hi ha altres 
àmbits en què ja s’està treballant també, com hem dit abans.  
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I bé, ens agrada molt, doncs, que hi hagi algun punt d’unió en problemes que 
ens ocupen a tots i que puguem treballar conjuntament. 

Gràcies.” 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sr. 
Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio 
Hernández Sánchez, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López, 
Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i 
Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Santi Siquier Fadó, Sr. Julio Manuel 
Roldán Moreno i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir, quinze vots. Voten en 
contra els regidors Sr. Estefanía Zafra Rodríguez, Sra. Elisabet Millà Salinas, 
Sra. Anna Coll Zabala i Sr. Julián Carrasco González, és a dir, quatre vots. No 
vota el regidor Sr. Albert Comellas Novillo.  

La moció s’aprova per majoria absoluta.   

 

26/18.- Moció urgent dels grups municipals del PSC, C’S, PP, ICV 
ODECAT, CUP, CE a l’Ajuntament d’Esplugues, amb motiu del dia 
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.  

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, abans de passar al següent ordre del dia…, al següent –perdó– punt 
de l’ordre del dia, tenim en principi la petició d’entrar una moció per urgència 
signada per tots els grups municipals i, per tant, entenc que el primer que hem 
de fer és votar la urgència per a la seva consideració, i si és així, doncs, 
després ja entraríem en la qüestió i en el contingut d’aquesta moció. 

El títol de la moció signada per tots els grups municipals és: moció amb motiu 
del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. En 
principi entenc que és el títol de la… (Veus de fons.) Bé, sí, exacte. 

Molt bé, doncs, votarem la urgència.” 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí.” 

El senyor Carrasco diu: 

“A favor de la urgència.” 
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La senyora Coll diu: 

“A favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“A favor també de la urgència.” 

La senyora Millà diu: 

“A favor.” 

La senyora Haro diu: 

“A favor.” 

El senyor Torras diu: 

“També a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“A favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“A favor de la urgència.”  

Sotmesa a votació l’urgència s’aprova la moció amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents. 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, doncs, ara el que tocaria és entrar en el contingut. Jo desconec si els 
grups han decidit…, realment això no era una moció, era una declaració que 
s’havia de llegir i punt. I, per tant, jo en aquest moment…, a la presidència no li 
ha arribat qui l’ha de fer. Doncs, jo crec que potser seria oportú, ja que havia de 
ser una declaració, que qualsevol regidor o regidora –no té perquè ser ni molt 
menys del Govern municipal– faci la lectura, i a partir d’aquí potser, doncs, sí 
que entraríem en el debat. 

Ho dic perquè més que explicar una moció que en principi era una declaració, 
si els sembla oportú, doncs, podríem pensar a fer aquesta lectura i a partir 
d’aquí, com que sí que és moció, doncs, ens podríem definir i podríem donar 
els arguments, les explicacions i fixar el vot. 

Els sembla oportú que ho fem així o tenen pensada una altra cosa? 

Molt bé. 
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A veure, ho pot fer qualsevol dels portaveus, però potser, doncs, a mi 
m’agradaria si tenim alguna portaveu seria molt millor. Jo crec que el dia s’ho 
mereix. I tenim algunes portaveus. 

Doncs, la portaveu del Grup Municipal de la CUP, la senyora Anna Coll, farà la 
lectura d’aquesta moció, que en principi és el text que ens venia de la 
declaració. I si els sembla, a partir d’aquesta lectura, fem la ronda de… Perquè 
crec que en aquesta ocasió val la pena llegir-la tota; en ser una declaració, val 
la pena llegir-la tota.” 

La senyora Coll diu: 

“Sí, tampoc no és gaire llarga. 

“Els temps estan canviant, volem pensar que aquest cop sí, volem pensar que 
la violència masclista és un dels temes de l’agenda del país i sobretot és un 
tema del qual es parla, del qual parlem, i no només el 25 de novembre, que 
se’n parli durant tot l’any i que en parlin moltes veus és important, perquè ens 
ajuda a totes i a tots a identificar les violències masclistes, més o menys subtils, 
més o menys visibles, que ens acompanyen des que naixem i que ens fan mal i 
que ens han fet mal. 

Fa deu anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones a 
erradicar les violències masclistes: totes les violacions, les agressions sexuals, 
l’assetjament, el tràfic i l’explotació de dones, però també els matrimonis forçats 
o la mutilació genital femenina. 

Però amb les lleis no n’hi ha prou, com demostren les dades, la violència 
masclista s’exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital de diverses formes. Al 
món, una de cada tres dones ha patit violència masclista. A Europa, una de 
cada tres dones ha patit violència física o sexual durant la seva infantesa a 
mans d’un adult. I a Catalunya, una de cada quatre dones ha sigut víctima d’un 
atac masclista d’extrema gravetat. 

Ens cal educar, ens cal saber i ens cal reconèixer. 

Fa set mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’Audiència de Navarra va fer pública 
la sentència del cas de la Manada, un cas que ha sacsejat consciències i que 
ha fet entendre a molts i moltes de què va això de les violències sexuals, una 
oportunitat de visibilitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut. 

Des de ben petites a les dones se’ls diu que sortir a la nit comporta un risc per 
a la seva integritat física i per als seus cossos. A casa, la seguretat de les 
dones tampoc està garantida: en el darrer any, a Catalunya més de 12.000 
dones van denunciar a la policia estar patint violència masclista en l’àmbit de la 
parella, és a dir, violència exercida per les seves parelles o exparelles. En el 
que portem d’any, quaranta-quatre dones han estat assassinades per la seva 
parella o exparella a tot Espanya, sis d’elles a Catalunya. 
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Però els crims només són la cara més amarga d’una violència masclista que 
obliga a desenes de milers de dones a suportar aquestes situacions, tot i tenir 
una llei estatal contra la violència de gènere que porta catorze anys en vigor, 
però que no acaba amb el problema, perquè necessitem més recursos i més 
suport perquè totes les dones en situació de violència masclista puguin trencar 
el silenci i sortir-se’n. 

Necessitem prevenció perquè la violència no sigui una opció vàlida en les 
relacions de parella.  

Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en 
situació de violència masclista per a la seva total recuperació, i especialment, 
en tot el procés de denúncies i procediments judicials. 

Necessitem més professionals especialitzats en l’atenció de fills i filles, perquè 
el futur de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista. 

Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en 
situacions de risc per a elles i per als seus fills i filles. 

Necessitem millorar i aprofundir en la coordinació de tots els serveis implicats 
davant dels casos de violència masclista, per això, a Esplugues hem impulsat 
l’actuació d’un protocol local per a l’abordatge integral de violència masclista, 
fruit del desenvolupament del tercer pla d’igualtat. 

Necessitem avançar en la construcció d’un model català d’abordatge de les 
violències sexuals amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i 
com se’n pot sortir. 

Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la Llei catalana del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, estem més decidides que 
mai a superar el patriarcat, que el poder sigui en mans de les dones a mans 
iguals i no tenir por. Perquè no volem més violència contra les dones, contra 
cap dona, contra cap nena, perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures, i ho 
seguirem cridant tots els dies de l’any, també cada 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.” 

M’agradaria fer un apunt, i és que, malauradament, les dades han canviat i hi 
ha hagut més feminicides des que es va redactar aquest comunicat.” 

La senyora Díaz diu: 

“Senyor Comellas.” 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Intentaré ser breu. Voto en contra d’una declaració que 
considero hipòcrita perquè crec que és fals que els partits polítics lluiteu per 
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l’eliminació de la violència masclista contra les dones en tots els àmbits: a casa, 
al carrer, però també a la feina, a les institucions. 

Des del PSC fins a les CUP incompliu la reglamentació europea per donar 
protecció a les càrrecs electes o a les funcionàries municipals alertadores de la 
corrupció, fins i tot en aquesta institució. 

A Catalunya, ha hagut de ser la societat civil, a través d’Xnet qui entrés una 
proposta al Parlament per fer-ho. Com a contrast a tanta hipocresia, cal 
remarcar el cas d’Ana Garrido Ramos, extreballadora municipal a Guadilla del 
Monte, a Madrid, defenestrada aleshores per alertar del cas PP Gürtel i 
recentment guanyadora del Premi de transparència internacional de la lluita 
contra la corrupció. La coguanyadora, per cert, era una periodista maltesa, 
Daphne Caruana Galizia, assassinada precisament per aquest tema. 

I com a exemple d’aquesta violència estructural contra les dones, hi ha prou 
amb recordar que l’actual ministra de Justícia pot haver estat encobridora d’una 
presumpta xarxa de proxenetisme policial a càrrec del condecorat comissari 
Villarejo. I cap dels partits aquí presents n’ha exigit la seva destitució fulminant. 

Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, yo no me adherido este año a la declaración…, perdón, a la moción, que al 
final se ha convertido en moción, porque creo que también ha faltado nombrar 
casos recientes que han sucedido hace pocos días, ¿no? Hace pocos días 
tuvimos la agresión múltiple por parte de quince jóvenes de una chica en Santa 
Coloma de Gramenet, con el resultado de un apuñalamiento, en este caso de 
su novio que fue a defenderla. Y lo hemos tenido muy reciente. Hablamos de la 
Manada, bueno, pues, esto también es una manada. 

Y, además, en Barcelona, pues, exponencialmente han crecido los delitos y las 
agresiones sexuales. Y en Cataluña, si no recuerdo mal, pues, ha crecido en 
este último año aproximadamente un 30 o un 33 por ciento –ahora no recuerdo 
bien la cifra. 

Con lo cual, se está dedicando cantidad ingente de dinero a hacer políticas 
para prevenir todas estas situaciones y no están dando ningún resultado, y algo 
–algo– se está haciendo mal –algo se está haciendo mal. Yo creo que los 
partidos políticos en este sentido deberían hacer algún tipo de reflexión, de 
autocrítica y ver qué es lo que se está haciendo mal. 

Y por otro lado, el machismo es una cuestión estructural de nuestra sociedad y 
empieza dentro de los senos de los propios partidos, ¿no? Hemos conocido 
casos bochornosos como el que ha indicado, pues, el señor Comellas, en 
donde un individuo hablaba de información vaginal y una ministra y política –
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supuestamente, claro–decía que (no s’escolta la gravació) estaba garantizado, 
y aquí no dimite nadie. 

O bien, pues, algún político decía que azotaría hasta hacerle sangrar –
supuestamente, claro–, según informan los medios de comunicación, pues, a 
una periodista, y aquí nadie pide la dimisión del político. 

O bien, se hace llamar macho alfa, y todo es perfecto. 

O bien, se hacen bromas, ¿no?, entre…, vamos a ver si ponemos una 
consellera, y se hace la broma de: «¿A qué consellera escogemos? A la que 
tenga las tetas más gordas.»  

¿Ustedes sienten vergüenza? Yo sí, yo acabo de sentir mucha vergüenza 
diciendo lo que acabo de decir, pero esa es la realidad. 

Entonces, hay una demagogia y hay una cierta hipocresía por parte de nuestra 
clase política. Por no hablar de las políticas que son insultadas en redes 
sociales, a las que se les llama viejas, a las que se les llama de todo y no hay 
solidaridad entre las propias mujeres políticas, independientemente de su 
ideología, para defender a una compañera. Y así un montón de cosas. 

Y es por eso que este año me he decidido a no votar, simplemente no voy a 
votar ni a favor ni en contra, no voy a votar la moción. Y espero que en un 
futuro la clase política, los partidos políticos hagan una reflexión, porque en 
todos ellos hay mujeres y espero que se pueda contar con la valentía de estas 
mujeres para cuando haya algo que es incorrecto dentro de sus propios 
partidos, pues, lo denuncien, que no tengan miedo. 

Nada más.” 

El senyor Carrasco diu:   

“Bien, Canviem Esplugues sí que votaremos a favor de la moción.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, perdoneu. Des del Partit Demòcrata, evidentment, la subscrivim i la votem 
a favor. Creiem que en l’eliminació de la violència de tota mena envers les 
dones no podem abaixar la guàrdia en cap moment.  

Malauradament, la destinació de recursos i el seu increment en matèries de 
prevenció, de formació i d’intervenció sovint no són cap mena de garantia de 
no-violència –ho estem comprovant massa sovint– i tampoc es garantia…, 
tampoc és directament proporcional a la no-violència. És per això l’existència 
del 25 de novembre, és per això, perquè les institucions recordin anualment, 
amb una data concreta, que tenim un problema latent pendent de resoldre i 
que, per més recursos que hi aboquem, té difícil solució. 
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Jo soc dels que està convençut que invertir en formació i invertir sobretot 
esforços en l’escola ens reportarà, independentment de casos extrems, de 
malalties particulars, aquesta inversió a nivell escolar en formació, en un futur 
ens aportarà una millora social al respecte. 

Però l’existència del 25 de novembre té aquest sentit. Per tant, nosaltres 
recolzem la moció i la declaració institucional, en el seu cas, quan es faci.” 

La senyora Millà diu: 

“A veure, nosaltres, evidentment, votem a favor. Ens sap molt greu que no sigui 
una declaració institucional com hauria de ser tractat un tema tan greu com 
aquest. 

A veure, tots sabem que no es fa tot el que s’hauria de fer, l’evidència és les 
morts que hi ha, és evident que no es fa prou bé; el que passa és que tampoc 
no entenem…, bé, segons quines postures de com que no fem res –que no és 
veritat–, «jo no voto», o «com que no soc…» No sé, el senyor Comellas, jo em 
pensava que anava a dir «com que no soc dona, no voto», com ha passat amb 
els menjadors escolars. Però no, no entenem aquesta postura. 

M’agradaria saber què pensen que s’hauria de fer en una data com aquesta, el 
25 de novembre, què s’hauria de fer. Una moció no és res? No, no és res una 
moció, poques vegades se’n treu massa profit, però, com a mínim, és deixar 
clar o deixar en evidència que no ens agrada el que està passant i, com diu la 
moció, que necessitem millorar moltes coses.” 

La senyora Haro diu: 

“A veure, a mi m’agradaria remarcar –això personal–, però crec que 
d’hipocresia em sembla que cap grup dels que estem aquí representant en 
aquesta moció en tenim. Cap ni una d’hipocresia. Pensem tots el mateix que 
penses tu –el mateix que penses tu. El problema hi és –hi és–, la solució no la 
tenim nosaltres, això és veritat, però entre tots es comença, tots mateixos, 
mirant-nos a tots, dient des de l’ensenyament, des de casa, des de les 
institucions. Des de tot arreu hem de pensar a solucionar-ho. (Comentaris de 
fons.) Sí? Però tu creus que hi ha algú que no té aquest sentiment, tu creus 
que avui en dia, la commemoració que es fa de la violència hi ha algun de 
nosaltres que no hi creu? De veritat ho creus? Jo no.  

Jo aquesta moció, tal com està esmenada, la voto que sí, evidentment, i no 
canviaria res. Potser afegiria més coses, com ha dit. Afegiria, però prou més. 
Està perfecte per mi. Per mi i crec que per nosaltres, no ho sé. Això ja cada 
posicionament del partit que ho digui.” 

El senyor Torras diu: 

“Nosaltres hi votem a favor.” 
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El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal Ciutadans Esplugues també hi vota a favor i la subscrivim.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo crec que quan arriba el 25 de novembre, i crec que és una qüestió en la 
qual hauríem de ser capaços de posar-nos d’acord a fer aquest comunicat, 
aquesta expressió, en aquest cas una moció, no? 

Jo crec que hi ha coses que ens superen, i ho diu des de la veu d’un home i 
que, per tant, segur que no puc constatar o saber exactament, no?, què 
pateixen les dones en moltes ocasions, però hi ha una cosa que sempre 
m’imagino, i ho diu la mateixa moció: imaginar-me una dona tenir por a sortir a 
la nit. Jo quan surto a la nit normalment no tinc por, si no és que vaig a no sé 
quin lloc i… Però normalment no tinc por de primeres. No em puc imaginar què 
vol dir que quan vagi a sortir a la nit, doncs, surti amb una certa por. Llavors, és 
quelcom que com que no m’ho puc imaginar, doncs, hem de lluitar contra això, 
hem d’anar en contra d’això i hem de fer tot el possible perquè cap dona tingui 
por; no a sortir a la nit, entendran que ho poso com a exemple, no?, sinó en 
qualsevol moment de la seva vida. 

No han de partir cap violència de cap tipus pel fet de ser dones; ningú ha de 
patir violència, ni molt menys pel fet de ser dones , no? I, per tant, cal una 
consciència global. Estic d’acord amb la regidora Millà, sí, és una moció, bé, 
canviarà el món? No, no canviarà el món, és una moció. Però sí que ens 
sentim en l’obligació d’expressar que això ha de canviar i ho hem de dir i ho 
hem de dir amb força. 

Jo l’altre dia al senyor Comellas li posava l’exemple: quan hi ha una dona 
assassinada per violència masclista o, és igual, en altres casos, per una guerra 
o per altres motius, ens concentrem davant de l’Ajuntament, no? Això tampoc 
no ho atura –no ho atura–, però què volem? Ens volem expressar i volem dir 
clarament que no acceptem aquestes conductes o que no acceptem això. 

Per tant, tots els regidors i càrrecs electes, jo crec que en aquest sentit tenim 
una responsabilitat una mica més enllà perquè representem la ciutadania. I 
quan estem davant de la porta de l’Ajuntament o en aquest plenari, estem 
representant la ciutadania i estem intentant, doncs, cadascú des de la seva 
ideologia, des de la seva posició, doncs –em reitero, no?–, representar aquella 
idea que pot tenir la ciutadania que hi ha, en aquest cas, en el nostres cas, a 
Esplugues. 

Per tant, jo moltes vegades per això ho dic, i és que no hi ha una altra opció, és 
que no podem dir el contrari, no m’ho imagino. Nosaltres hem d’estar en aquest 
lloc i hem de posicionar-nos en aquest àmbit. I ho dic en aquesta matèria com 
en d’altres, eh?, quan hem de parlar de terrorisme o d’altres qüestions, jo crec 
que no ha d’haver-hi cap diferència o no hem de fer-ho servir o polititzar-ho. 
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I si el que ens preocupa és que queda per fer, i tant que queda molt per fer, si 
les proves ens ho demostren, que queda molta feina per fer. Però diuen una 
cosa o m’ha semblat a mi interpretar de les seves paraules una cosa que no 
puc compartir, perquè donava la sensació que anem enrere, i jo crec que es fan 
molts esforços per aquest Ajuntament, que destina recursos, plans d’igualtat, 
protocols contra la violència masclista, etcètera, i, per tant, allò que està en la 
nostra mà intentem posar tots els recursos possibles. Però no només aquesta 
administració, jo crec que la resta d’administracions, de partits polítics, les lleis 
que tenim aprovades al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats 
espanyol intenten anar en aquest camí. Per tant, no vulgui semblar o m’ha fet la 
sensació que venien a dir que sí que anàvem enrere. No. El fet que anem 
endavant vol dir que està tot solucionat? No. Que hi ha actituds de polítics o al 
carrer o en altres àmbits que ho fan malament? Sí, ho fan malament. Ho hem 
d’intentar denunciar. I ho hem de posar de relleu. 

Però el fet que una persona no dimiteixi o no sé què, a mi no em farà canviar 
d’opinió –a mi no em farà canviar d’opinió. Per tant, ens reiterem. I coincideixo, 
crec que és un tema en el qual hauríem de ser capaços de posar-nos d’acord: 
si no ha de ser exactament aquest text? Bé, pot ser un altre. I per això, em sap 
greu que no ho puguem fer de forma conjunta. 

Però, bé, jo crec que amb el que he expressat, ho he deixat clar. I, 
evidentment, el nostre vot és favorable.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, com a resposta a algunes coses que s’han dit, el fet dels alertadors s’ha 
denunciat, si més no per part de la CUP, però allà on toca, que és en la 
proposta d’elaboració d’una llei per a la protecció dels alertadors, perquè si vols 
intentar colar «yo he venido aquí a hablar de mi libro» a cada punt, el que 
acabes fent és desvirtuar i buidar de contingut una demanda que és legítima i 
que és molt necessària per a totes les dones d’aquest país. 

El que ningú ha demanat la dimissió fulminant, no ho sé, potser al Congrés 
espanyol no, però aquí nosaltres crec que ho vam fer i bastant. 

I també el que estaria bé és que alhora que es reivindiquen aquests apartats, 
es digui també que cal aixecar la suspensió que va fer el Tribunals 
Constitucional de la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones del Parlament 
de Catalunya, aprovada per unanimitat. I exigir no solament l’aprovació d’una 
llei al Congrés espanyol, sinó també dotar-la de pressupost, perquè resulta que 
és que l’han retallat de manera fulminant, i això no es demana. 

O sigui, una mica la hipocresia potser ve d’altres bandes.” 

La senyora Díaz diu: 
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“Hi ha algú que em demana la paraula? Sí, no? Deixin que digui una cosa 
abans…, és que he de dir una cosa abans: només recordin una cosa, aquest 
diumenge és el 25 de novembre, dia internacional de lluita contra la violència 
masclista, especialment quan parlem de violència masclista, pot ser general, 
però en molts casos parlem d’aquella violència exercida en l’àmbit de la parella, 
exparella i, per tant, ja no són persones que hagin patit una violència terrible de 
manera puntual i en un dia, sinó que és una violència exercida al llarg de molt 
de temps, que no únicament és física. No cal que faci explicacions, vostès ho 
coneixen perfectament. 

I, per tant, jo ara dono les paraules i vostès podran parlar el temps que estimin 
oportú, perquè saben que intentem no limitar, però a mi m’agradaria parlar 
d’això: avui m’hagués agradat fer una declaració, ho saben perfectament, com 
segurament és el sentiment majoritari; el que no m’agradaria és aprofitar 
aquest punt…, hi ha molts dies, molts plens, quedem per fer-ho, però parlem 
sobretot d’aquest tema. Aquestes dones no es mereixen que parlem de 
nosaltres; parlem de la violència masclista i parlem del 25 de novembre. Els ho 
demano. 

I a partir d’aquí tenen el seu temps, m’han demanat la paraula i parlin del que 
estimin oportú, el temps que estimin oportú.” 

El senyor Comellas diu: 

“Molt bé, gràcies, alcaldessa. Només tres comentaris, intentaré ser breu. El 
primer, una mica recolzant el que potser l’Anna Coll apuntava, no?, en el sentit 
que potser no anem cap al davant. 

Precisament, avui sortia la notícia a TV3 que hi havia una paradoxa que, per 
una banda, hi havia més crims i, per una altra banda, hi havia menys 
denúncies. I en aquest sentit, jo crec que potser les dones precisament no se 
senten recolzades, sinó que se senten explotades mediàticament quan van 
amb aquest drama, sigui a casa seva, al carrer o a la feina, a explicar-ho, no? I 
abans he posat un exemple clar. 

I responent a l’Elisabet Millà, li respondré amb una cita d’un socialista nord-
americà, en Sinclair, no?, deia allò de «és impossible fer-li entendre a algú 
quelcom si la seva feina depèn de no entendre-ho». I sembla que aquest és el 
cas. Aquí del que es tracta és de ser exemplars a les institucions, i aquesta 
institució ha deixat passar una oportunitat perquè les seves treballadores vagin 
a la feina el mandat que ve, o sigui, després del maig de l’any que ve, amb la 
tranquil·litat total i absoluta que la seva feina no dependrà de cap tipus de 
xantatge, cap tipus d’assetjament, que esperem que no es produeixi. 

Si hi ha una reglamentació en vigor que ens podríem haver donat i no hem fet i 
no he volgut ni tan sols parlar-ne i ho heu intentat derivar cap a un tema 
personal, jo crec que heu d’acceptar la vostra responsabilitat. 
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Però torno a cloure amb el trident aquest: no és només a casa, no és només al 
carrer, és molt important que a la feina les dones se sentin molt protegides i ara 
no ho estan. 

Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, señora alcaldesa y señor Eduard Sanz, mire, yo no hablo de mí, no, yo 
simplemente he hecho una crítica política y una denuncia, valga la oportunidad, 
¿no? Eso por un lado, 

Por otro lado, yo llevo, pues, cuatro años, cuando termine esta legislatura –y 
ustedes lo saben muy bien– apoyando todo lo que se ha tenido que apoyar en 
cuestiones de política de mujer. Todo –todo. Y trabajando por ello además. 
Creo que ustedes lo saben muy bien, con lo cual en ese sentido a mí nadie me 
puede reprochar absolutamente nada. Eso por otro lado. 

Y por otro lado, aclararles también, por último, que la violencia que se ejerce 
contra las mujeres y en general contra las personas es de muy diversa índole: 
está la violencia física, que puede causar la muerte; está la violencia verbal; 
está la violencia psicológica. Y no solamente, cuando nos referimos en una 
declaración o en una moción a estos casos, a situaciones que tienen muchas 
mujeres, desgraciadamente, no solamente en Cataluña, no solamente en 
Esplugues, nos tenemos que referir también a un tipo de violencia que se 
oculta, ¿no?, que es la verbal y la psicológica. Y a esto me refería, porque 
ustedes decían, usted hacía referencia, señor Eduard Sanz, que nosotros 
somos los representantes de los ciudadanos, y es verdad. Por eso, yo le decía 
que hay conductas políticas que no se deben producir y que deben ser 
reprobadas y que deben ser denunciadas. Y entiendo que sobre todo cuando 
una es mujer y además es política. Y en el seno de los propios partidos, que 
además luego son los que legislan y además son los que proponen y además 
son los que deben ser un modelo para la sociedad, pues, a veces se producen 
estos hechos lamentables. 

Simplemente, yo ya les he dicho que yo no voy a votar la moción ni a favor ni 
en contra ni abstenerme, pero sí que quería poner en valor esta reflexión. Y 
espero que en un futuro, pues, ustedes que se van a quedar en la política y que 
van a seguir, pues, tomen las medidas oportunas para que estos hechos dentro 
de lo que es la política y en la sociedad, y que luego se transmite como modelo 
de conducta a la sociedad, pues, no se produzca y se denuncie.” 

La senyora Coll diu: 

“M’agradaria també un comentari: que es mirin el Sense Ficció de la setmana 
passada, que es diu Mai més víctimes, per entendre realment què suposa no 
solament la violència física, sinó en tots els àmbits de la vida d’una dona patir 
violència masclista en l’àmbit de la parella.” 
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Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo i 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. Estefanía Zafra Rodríguez, Sra. Elisabet 
Millà Salinas, Sr. Santi Siquier Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. 
Anna Coll Zabala, Sr. Julian Carrasco González, és a dir, divuit vots. Vota en 
contra el regidor Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir un vot. No vota la regidora 
Sra. Laura Benito Llenas.  

La moció s’aprova per majoria absoluta.  

La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs, ara sí, hem acabat l’apartat de mocions.”        

 

PRECS I PREGUNTES 

La senyora Díaz diu:  

“Bé, doncs ara sí hem acabat l’apartat de mocions, i passem al de precs i 
preguntes. I començarem també amb l’ordre habitual, pel senyor Comellas, i en 
ordre de representació ascendent.” 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Son seis puntos, cuatro de los cuales son repetición o 
recordatorio de cuatro que habíamos hecho previamente, ¿no? 

El primero era sobre una respuesta parcial que habíamos tenido sobre los 
puestos de trabajo del centro comercial Finestrelles, que se inaugura en seis 
días. Bueno, yo creo que el pleno no tiene todavía todos los datos sobre el 
resultado de las pruebas de empleo realizadas en La Baronda por las 
empresas. 

El segundo punto es que había pedido la elaboración de unos pliegos técnicos 
para sacar a concurso público, si el siguiente gobierno lo considera 
conveniente, la contratación de un director de servicios económicos, y digamos 
acabar con –si el siguiente gobierno lo tiene a bien– la duplicidad de funciones. 
Más que nada saber si se ha empezado o si se piensan hacer estos pliegos. 
No tengo respuesta. 

El tercero también era una petición respecto a la cualificación en el aspecto 
penal de la secretaría de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. No 
tengo respuesta. 
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El cuarto punto era sobre un artículo que había publicado Transparencia 
Internacional, que había pedido si era posible su difusión, dado la 
jurisprudencia que sentaba en casos para los trabajadores públicos. 
Trabajadores y trabajadoras. Y no tengo respuesta. No sé si se ha hecho 
difusión. 

El quinto es más grave, es una petición sobre la justificación del uso de 
subvenciones a los grupos municipales. Y es que visto el posicionamiento de 
sus respectivos partidos políticos, en este caso menos la CUP, en el 
ayuntamiento de la capital, negándose a dar la información requerida por la 
ciudadanía y litigando incluso contra la Agencia Catalana de Transparencia, me 
gustaría saber aquí en Esplugues qué partido pidió incluir el caso que yo 
denuncio en su momento contra los siete representados aquí del PDeCAT, en 
el orden del día de nuestra primera reunión de la Comisión de Transparencia y 
Buen Gobierno. Y como segundo punto, me gustaría saber si tenemos un 
dictamen del secretario sobre el control de los fondos. 

Y el sexto punto es lo que anunciaba cuando he votado a favor del acta. Es una 
aclaración sobre la declaración que tenemos que hacer mañana dos concejales 
de este ayuntamiento ante la Fiscalía contra la corrupción, y es que en el último 
pleno afloró un presunto desconocimiento de varios concejales y concejalas 
sobre la investigación en Esplugues de esta fiscalía, y me gustaría hacer tres 
comentarios, que en su momento ya apunté pero bueno, lo repito para que 
queden en acta:  

1.- Toda la información judicial del caso es pública, pueden solicitarla al 
secretario o a la alcaldesa;  

2.- El 6 de abril de 2017 ja envié por correo a la alcaldesa, portavoces del 
gobierno en coalición, secretario, interventor, etcétera, con la descripción de los 
hechos, antes de registrarla como denuncia; 

3.- Si no hubiésemos informado a la alcaldesa, los concejales habríamos 
encubierto datos de los presuntos delitos ahora investigados, pudiendo ser 
reprobados, según especifica nuestro reglamento orgánico municipal. 

Y digo esto para que conste en acta. Gracias.” 

El senyor Sanz diu: 

“Espero haver recollit les peticions, perquè hi ha alguna que... Si no, ara me 
l’aclareix, eh?, que no he trobat. 

Sobre el tema dels llocs de treball al centre comercial, doncs, efectivament, 
encara estem recopilant dades dels processos de selecció. Algunes resten 
pendents, altres ja estan fent, però evidentment, nosaltres la petició 
d’informació que donem és concreta sobre persones que estaven a la borsa 
d’ocupació d’Esplugues o ciutadans/ciutadanes d’Esplugues que entraran a 
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treballar en aquest àmbit, respecte al total, eh?, de la contractació. I 
malauradament, nosaltres fem les peticions però no tenim tota la informació. En 
tot cas, com que sabem que l’ha demanat, i que l’ha demanat ja en diverses 
ocasions, així que en disposem, li podem fer arribar. Avui li comentava, 
parcialment en tenim alguna, i bé, entenc que donar-les parcialment, quan 
tinguem el conjunt els podem facilitar. 

Sobre els plecs del concurs de contractació del director de serveis, 
director/directora de Serveis Econòmics, o sobre el que comentava respecte a 
la secretaria, del codi de bon govern, efectivament, no li hem pogut facilitar una 
resposta. Treballarem amb ella i li farem arribar. 

Respecte a la difusió del seu article, al dia següent del ple es va publicar en el 
recull de premsa, per tant, va arribar al conjunt de treballadors i treballadores. 

I aquí és on li deia que m’he perdut una mica. Em sembla que em preguntava 
qui va demanar incorporar el punt de la Comissió de govern..., del seguiment 
del bon govern i transparència.” 

El senyor Comellas diu: 

“Perdó, no. M’havia arribat que en el seu moment s’havia intentat parlar 
d’aquest tema, i que finalment es va desestimar en la primera reunió. No sé si 
és cert o si no és cert, però voldria saber qui ho va proposar. Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Sí, ho mirarem. Clar, és que jo ara, de memòria, la veritat és que no ho 
recordo, si s’havia demanat o no. Per això m’ha fet dubtar, eh?, perquè jo crec 
que a la Comissió de seguiment de bon govern no s’havia parlat del tema, però 
com que va fer la pregunta, llavors m’ha fet dubtar. En tot cas ho podem mirar. 
Potser en alguna junta de portaveus havia sortit la qüestió, però vaja, tampoc 
no... De memòria m’ha de permetre, no ho tinc clar al respecte. 

I ja està, entenc, no? Sí.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, yo tenía una pregunta breve. Sobre el tema de ahora, que se va a 
inaugurar el centro comercial, los camiones de cemento, los que lo han llevado, 
de gran tonelaje, han hecho algunos desperfectos en algunas vías. Si se va a 
tener en cuenta para que hagan la reparación pertinente, sobre todo a la 
entrada a Can Clota y la salida por Molino. Esos dos trozos de vía están 
bastante malamente y, por lo tanto, habría que… Pero bueno, si lo tenéis en 
cuenta para que lo arreglen. Gracias.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Sí, ho tenint en compte i no són només aquests dos punts, eh? Hi ha d’altres i, 
per tant, els serveis tècnics elaboraran un informe d’aquells desperfectes que 
hem de reposar i deixar en les mateixes condicions en què estaven. Feia 
referència a dos, que sí que hi són, però hi ha alguns més també.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, primer, lamentem que el portaveu de Ciutadans no hagi esmentat els més 
de vint atacs feixistes que han patit diferents casals, ateneus i locals de partits 
polítics d’arreu de Catalunya aquesta nit. Ja que es lamentava d’un, lamentem-
nos de tots. 

I després també, preguntar si és normal que agents de la Policia local en acte 
de servei, diguéssim, gravin amb el seu mòbil personal imatges i les difonguin 
en un mitjà d’ultradreta.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo, sobre la pregunta en concret, no en tinc coneixement, com a mínim que 
nosaltres sapiguem. Això ho diu vostè, jo... Permeti’m, ho diu vostè, i que jo li 
digui que no en tinc coneixement. En tot cas podem preguntar o valorar si això 
s’havia produït. Una altra cosa és que els agents de policia, desenvolupant les 
seves feines, puguin gravar imatges de les actuacions que es puguin produir, 
que això entenem que és una cosa que pot ser normal. Difondre-les no, per 
això, per tant, no... Com que vostè ho diu, doncs... Jo no ho sé, i per això, si té 
algun enllaç i ens ho facilita, doncs ho comprovarem, evidentment.” 

La senyora Díaz diu: 

“Jo sí que voldria afegir alguna cosa. Aquestes coses no es poden produir de 
cap de les maneres, perquè si han de gravar en un moment donar per acabar 
d’elaborar un acta o perquè consideren que hi ha uns esdeveniments que 
poden derivar d’una altra manera, aquí nosaltres no tenim res a dir, però el que 
nosaltres lamentem és veure com això no pot anar a parar a mans... Ha de 
quedar en mans de qui ho tenia, que era el Cos de Policia local i el Cos de 
Mossos d’aquí, de la nostra comissaria. Malauradament, doncs, difícilment, 
perquè això és una filtració claríssima, no pot sortir més que, o d’una banda o 
de l’altra. Crec que malauradament no ho sabrem. Tant de bo ho sabéssim, 
tant de bo ho poguéssim determinar, tant de bo. I si vostè ho lamenta, jo porto 
lamentant-me quatre dies. Aquestes coses no poden passar de cap de les 
maneres. 

Perquè, a més, es manipulen, es mal interpreten, i l’objectiu és molt diferent i 
no té res a veure amb la dinàmica de la ciutat, que és un món local, i es fan 
altres lectures. Per tant, m’indigna veure, com segurament a vostè també la 
indigna, veure aquestes coses. M’indigna molt i, per tant, algú no ha fet o no ha 
guardat la confidencialitat que se li demana i se li exigeix al seu lloc de treball. 
Jo, evidentment, el que no puc és disparar en el sentit que ho desconeixem.  



 pàg 104  
 

Jo sé que s’havia compartit, i crec que no és el moment, nosaltres no podem 
fer caure cap tipus de sospita quan no sabem –no sabem. Però el que està clar 
és que era una eina de treball compartida entre dos equips de treball de dos 
cossos policials. I, efectivament, no cal ser molt llest per veure que una de les 
gravacions coincideix exactament, per tant, és la mateixa, perquè és l’angle, és 
la durada, amb una que jo com a mínim vaig veure en una xarxa social. Jo, 
personalment. Per tant, jo ho lamento. I en aquest cas perquè jo crec que és 
molt difícil poder determinar d’on surt això. perquè si fos possible, hi aniríem, 
evidentment, fins el final per determinar la persona. I a partir d’aquí, depèn. Si 
fos una persona depenent d’aquest ajuntament, per obrir un expedient.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, dues preguntes. Com tenim la situació de la renovació de les concessions 
als quiosquers? I concretament, el que està situat a La Mallola, que dona servei 
als barris Nord, si és que podem disposar d’aquesta informació. 

I reiterar l’actuació que caldria regular a nivell de contaminació lumínica a la 
prolongació de Traginers cap a la part alta de Finestrelles, que ja ho vaig 
comentar en el seu moment, donat que fa mesos que funciona amb un excés 
de contaminació lumínica important, i no sé si hores d’ara han pogut intervenir 
per regular o hem d’esperar a articular algun altre mecanisme o algun altre 
procediment. Si em podeu informar, si us plau, us ho agrairé.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé. Sobre el tema de la renovació de concessions als quioscos, doncs, tenim 
pendent fer-la. Li he de dir que per volum de tasques dels serveis jurídics ara 
mateix no hem pogut afrontar-la de moment, tot i que és el compromís. En el 
cas del de La Mallola, que està en el paquet de la resta, està en la mateixa 
situació, però és veritat que se li va oferir la possibilitat de tenir una autorització, 
i que per tant, amb l’autorització podia estar obert i en funcionament, més enllà 
de la licitació que facin per la concessió, no d’aquest sinó del conjunt de 
quioscos, eh? Però vull dir que en tot cas tenia l’oportunitat de mantenir-se 
obert. Ara, està pendent, eh?, la possibilitat de..., el plantejament per a tot el 
conjunt dels quioscos. 

I sobre la contaminació lumínica de Traginers, com que vostè ja ho havia fet 
avinent, i que a més ja li vaig dir: «No és la primera vegada, perquè hi ha 
alguns veïns que també m’ho han dit», i que responia al projecte d’urbanització 
que es va aprovar en el seu moment. Jo vaig demanar un informe al respecte, 
tècnic, i estic esperant, no me l’han fet arribar encara. Però entenc que la 
solució la podem trobar per aquesta via, eh? Abans, amb el regidor Oriol Torres 
també ho deia, sobre el tema de la contaminació lumínica. Doncs, de fet són 
il·luminacions de nova implantació i hem de revisar-ho. Llavors, en funció de la 
revisió que en fem, prendrem una decisió al respecte.” 

La senyora Díaz diu:  
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“Com han desistit de fer ús de la paraula els dos grups municipals que haurien 
de prendre-la abans del Grup d’Esquerra, doncs... Ho dic perquè com que els 
tenen d’esquenes no ho hauran vist. Doncs, és el moment de si voleu fer algun 
prec o alguna... La senyora Villena? Doncs, senyora Villena, té la paraula.” 

La senyora Villena diu: 

“Bé, són dues preguntes. Una és un avís: a la web municipal, les ofertes de 
treball públiques no coincideixen amb la del Servei d’Ocupació de Catalunya, el 
SOC. No sé si és que es retarden aquí, a la pàgina web, però ja està 
publicades al SOC i no coincideixen les ofertes de treball públiques. Ho hem dir 
ja dues o tres vegades, i jo he comprovat, efectivament, que no coincideixen. 

I també hi ha alguna errada, que a vegades no es pot entrar a la pàgina, però 
l’APP sí que funciona. Vull dir que devia ser una avaria o alguna cosa 
d’aquestes. Però per saber-ho. 

I l’altra és el carrer Cedros, tram entre Molí i Cadí. Bé, ahir ja vam anar allà i 
estaven aixecant tota la vorera de l’escola de Can Vidalet. Aleshores, estan les 
casetes a una banda, les casetes de l’obra del camp del Molí; enfront les obres 
del poliesportiu. Tota la vorera aixecada de les màquines, que m’imagino que 
ho han fet fora de l’horari escolar perquè si no hagués sigut ja... I, era necessari 
començar les obres al mateix temps? Perquè és que és... I no vegis, a més, els 
cotxes, que segueixen sense..., corrents moltíssim, no es veu bé el pas zebra 
famós, el groc, i a mi em sembla que és una mica caòtic, i amb una escola al 
costat.” 

El senyor Sanz diu: 

“Sobre les ofertes de treball, ho revisarem. Jo crec que pot ser un decalatge 
entre que arriba la informació a un lloc a l’altre, però no hi ha d’haver més 
problema. Que la web no funcioni..., en un moment puntual pot haver-hi algun 
problema, però també li dic que quan entra per l’APP d’Esplugues, al final va a 
parar a la web, o sigui que si l’APP funciona, vol dir que la web també ha de 
funcionar, perquè si no, no... És la mateixa informació, diguem-ne, va a parar al 
mateix lloc. 

Quant a la resta, demanaré informació al respecte del decalatge amb el SOC. 
Si hi ha alguna motivació, per què pot ser, no? 

Doncs, ho comprovarem. No sé... Plans ocupacionals o alguna altra cosa 
d’aquesta via. Clar, nosaltres l’oferta pública que pengem en la web municipal 
és l’oferta pròpia de l’ajuntament. L’altra la vinculem a través de la borsa, 
etcètera. Per tant... Per això. Però vaja, en tot cas ho mirarem. 

I sobre la vorera de l’escola Can Vidalet, bé, primer en tot cas dir-li que no 
només aquesta sinó que ara començaran, i serà ara, un conjunt d’obres en 
aquella zona del barri de Can Vidalet, aquesta d’aquí, però també afrontarem 
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l’ampliació de la vorera davant de l’escola Matilde Orduña, amb la millora dels 
camins escolars, i després la millora també de les voreres, paviment, 
alineacions de l’arbrat als carrers Glicines, Eucaliptus, una part de Cedres, 
Magnòlies i Caquis. Bé, aquella zona d’allà.  

Això ve donat perquè, com sap, la finalització del Pla de barris, la certificació és 
el 31 de desembre i, per tant, aquestes obres les hem de realitzar abans per 
poder comptar amb la subvenció que porta el Pla de barris i que porta la 
Generalitat. Per tant, malauradament, perquè jo diria això, han coincidit en el 
temps amb d’altres, no en tota la zona però sí en alguna, però ens veiem 
obligats a què es poguessin fer.  

Això ho vam tenir en compte en la planificació, per tant, els tècnics estan al cas 
pel que significa a itineraris segurs, seguretat, etcètera, i si cal, anirem a 
revisar-ho també, eh?, però ho tenen molt present perquè jo, quan he parlat 
amb ells, els he dit, home, ara resulta que ja tenim altres obres, el pas de 
vehicles, etcètera, perquè ho tinguessin en compte. Llavors, mirarem de 
millorar-ho en allò possible, però... Ho dic perquè no serà la primera, sinó que 
apareixeran més obres d’aquí a desembre. Ho revisarem, si s’escau.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs amb això hem acabat la part de precs i preguntes per part dels regidors 
no adscrits, grups municipals, i passem a l’apartat de precs i preguntes per part 
de la ciutadania, començant per aquelles entrades per registre en temps i 
forma, que en tenim alguna.” 

 “Doncs, amb això hem acabat i s’aixeca la sessió. Moltes gràcies a tothom.”  

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

 

L’alcaldessa                                                             El secretari 

 

 

 

Pilar Díaz Romero                                                    Pedro Carmona Pérez  

 

 


	En aplicació de l’article 90 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, els plans de millora urbana en sòl urbà consolidat poden tenir per objecte completar o acabar la urbanització, regular la composi...
	Els plans de millora urbana estableixen l'ordenació detallada de llur àmbit territorial, mitjançant les determinacions pròpies de llur naturalesa i finalitat d'entre les regulades, per als plans parcials urbanístics, en els articles 80 a 83 d'aquest R...

