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AJUNTAMENT  PLE  6/18 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE JUNY DE 2018 

 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al  saló de sessions, a les divuit 
hores del dia vint de juny de dos mil divuit, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en 
sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa 
Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les tinentes d’alcalde, 
Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora 
Angulo i Sr. Fco. Javier Giménez González i dels regidors i regidores Sra. 
Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia 
Villena i Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco González, Sra. Laura Benito 
Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo.   
 
No hi assisteix el regidor Sr. Marcos Sánchez Siles. 
 
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: 

“... d’aquest ajuntament, avui dimecres, dia 20 de juny, a les 18:00 hores, a fi i 
efecte de tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.  

 

ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, EN COMMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY, 
DIA DE L’ALLIBERAMENT O L’ORGULL LGBTI. 

El primer punt de l’ordre del dia és la Declaració institucional de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat en commemoració del 28 de juny, dia de l’alliberament 
o l’orgull LGTBI. I la declaració diu el següent: 
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«Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitats i drets. Aquestes 
paraules corresponen a la redacció de l’article primer de la Declaració Universal 
dels Drets Humans, i és l’inqüestionable fonament que regeix el treball de les 
corporacions locals, entitats legítimes i garants de la defensa i protecció dels 
drets i deures de totes les persones que viuen als nostres territoris. 

Quan es compleixen 70 anys de l’aprovació del document declaratiu aprovat per 
l’Assemblea General de Nacions Unides, 65 anys des de l’aprovació del Conveni 
per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, i 39 des de la 
seva ratificació per Espanya, l’Ajuntament d’Esplugues s’adhereix un any més a 
la commemoració del Dia internacional de l’orgull LGTBI, com a part del seu 
compromís amb la igualtat de tracte i d’oportunitats, com un principi fonamental 
i una tasca prioritària per a les administracions locals. 

El 28 de juny, en record als disturbis de Stonewall, Nova York, celebrem el 
reconeixement formal dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, 
transsexuals i intersexuals, fonamentat en valors universals i democràtics com la 
igualtat, el respecte, la diversitat i la llibertat, i al mateix temps, lamentem que 
aquest pas no s’hagi produït a nivell mundial ni de manera plena. 

Lamentem també que en molts casos, el reconeixement dels seus drets no passa 
de ser un reconeixement formal que, per desgràcia, en ocasions no és suficient 
garantia perquè aquestes persones vegin els seus drets efectivament respectats. 

Reconeixem les moltes mesures que des de diferents àmbits es venen duent a 
terme per recolzar les víctimes i per modificar actituds, i ens solidaritzem amb 
totes les persones que han sofert mostres d’intolerància, discriminació i violència. 
Les corporacions locals seguim compromeses amb el desenvolupament i 
implementació de polítiques i serveis públics, vetllant per una garantia d’igualtat 
efectiva amb independència de la seva orientació sexual i identitat de gènere, 
com a element essencial per a la convivència, el progrés i el desenvolupament 
social i econòmic sostenible. 

Som, les entitats locals, la porta d’entrada i primer termòmetre de les necessitats 
de la ciutadania, i salvaguarda de la convivència ciutadana i no discriminació de 
totes les persones, amb independència de la seva raça, sexe, edat, procedència 
i condició sexual, i contribuïm de forma inequívoca a l’estat de benestar. 

Els ajuntaments reclamem el nostre paper com a agents essencials en el disseny 
i el desenvolupament de polítiques transversals i estratègiques que garanteixin 
la igualtat de tracte amb dignitat i amb drets.  

Per tot això, des de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat convidem totes les 
entitats a adherir-se a aquesta declaració, i ens sumem a totes les veus que 
clamen per un futur en igualtat de totes les persones, al marge de la seva identitat 
sexual i/o de gènere, i de la seva orientació sexual. Reafirmem el nostre 
compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb la diversitat sexual, 
així com de la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o 
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identitat de gènere, reconeixent els avenços en aquest marc, al mateix temps 
que reiterem la nostra ferma determinació d’avançar en la superació de les 
barreres que encara perviuen avui dia. 

Reclamem el reconeixement a l’alt grau de compromís assumit amb 
l’organització i prestació de serveis essencials, i els canvis i innovacions, nous 
enfocaments i metodologies que continuem incorporant per assegurar 
l’excel·lència, disponibilitat i qualitat que la ciutadania demanda i requereix. 
Constatem la necessitat d’invertir en polítiques en favor de la diversitat sexual i 
la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de 
gènere, a través del desenvolupament de programes i projectes d’atenció, 
informació, formació, sensibilització i conscienciació, que facin de les nostres 
ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual en totes les seves 
manifestacions.» 

Esperava un moment perquè sentia murmuri, i penso que és una declaració molt 
important per a tots nosaltres. Crec que ara sí que es donen les condicions per 
continuar. 

«Ens comprometem de nou a lluitar contra la LGTBIfòbia, i instem el Govern de 
la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgènere i intersexuals. En aquest sentit, l’Ajuntament 
d’Esplugues col·laborarà en allò que li pertoqui per al seu desenvolupament i 
aplicació. 

Instem el Govern de l’Estat espanyol a aprovar i fer efectiva una llei integral 
contra la LGTBIfòbia, que garanteixi el dret a la igualtat i a la no discriminació en 
tots els àmbits socials i en totes les etapes de la vida de les persones LGTBI. 
Demanem al Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya que traslladin a 
les institucions europees i internacionals la necessitat de perseguir els delictes 
d’odi i violència que pateixen les persones LGTBI arreu del món. 

Condemnem qualsevol tipus d’agressió, incloent tant la violència física com la 
verbal, la humiliació i el menyspreu cap a persones LGTBI al nostre país, i ens 
comprometem a continuar treballant en la informació i formació de la Policia local. 
Afirmem que no són possibles les polítiques d’igualtat sense els ajuntaments. 
Per aquest motiu reivindiquem la necessitat de dotar les entitats locals de les 
competències en aquesta matèria, així com de suficients mitjans i recursos per, 
en col·laboració amb el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, assegurar 
la implementació adequada de totes les polítiques i iniciatives necessàries per 
garantir la igualtat efectiva de les persones en tots els nostres pobles i ciutats. 
Donem suport a l’associacionisme LGTBI a través de la realització conjunta 
d’accions de sensibilització, especialment en l’àmbit infantil i juvenil.» 

Aquesta és la declaració, consensuada per tots i cadascun, totes i cadascunes 
de les regidores d’aquesta corporació, i per això hem donat lectura en aquest 
primer punt de l’ordre del dia. 
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ACORD NÚMERO DOS.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES NÚM. 
3/18, NÚM. 4/18 I NÚM. 5/18 CORRESPONENTS A LES SESSIONS 
ORDINÀRIES DE DATES 21 DE MARÇ, 18 D’ABRIL I 16 DE MAIG DE 2018, 
RESPECTIVAMENT. 

Ara sí, podem passar al següent punt, el punt número 2, que és aprovació, si 
escau, de les actes número 3/18, 4/18, 5/18, corresponents a les sessions 
ordinàries de dates 21 de març, 18 d’abril i 16 de maig de 2018, respectivament.” 

El senyor Comellas diu: 

“Bon vespre a tothom. Hi voto a favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, buenas tardes. A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Nosaltres ens hi abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bona tarda. Des del Partit Demòcrata les votem a favor, alhora que reiterem el 
nostre afecte i suport als nostres polítics i representants civils empresonats i 
exiliats, i a les seves famílies, quan ja fa set mesos que resten pendents de 
judici.” 

La senyora Zafra diu: 

“Bona tarda a tothom. Hi votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“Bona tarda a tothom. El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bona tarda a tothom. Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Gent 
per Esplugues voldríem recordar, com sempre fem, que mentre nosaltres som 
aquí celebrant aquest ple, l’Estat espanyol té nou ostatges polítics retinguts i 
privats de llibertat. Concretament són l’Oriol Junqueras, que és el president del 
partit que l’Herminia i jo representem aquí, en aquest ple, el Joaquim Forn, el 
Jordi Sánchez, el Jordi Cuixart, el Raül Romeva, la Dolors Bassa, la Carme 
Forcadell, el Jordi Turull i el Josep Rull, que estan tancats preventivament a les 
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presons d’Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco. El Jordi Sánchez i el Jordi 
Cuixart fa 247 dies que hi són. L’Oriol Junqueras i el Joaquim Forn en fa 230. I 
el Raül Romeva, la Dolors Bassa, la Carme Forcadell, el Jordi Turull i el Josep 
Rull hi porten 120 dies. Hi votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“Molt bona tarda a tothom. Des del Grup Municipal Ciutadans Esplugues votem 
a favor de l’acta, i volem donar suport a la justícia recordant que aquí, a Espanya, 
a Catalunya, no hi ha presos polítics sinó polítics presos, i recolzem tota l’acció 
judicial i demanem als que estan fora de la justícia que tornin al més aviat 
possible, i que donin la cara davant la justícia. Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmeses a votació les actes números 3/18 i 4/18 s’aproven per majoria absoluta 
dels membres que van assistir a les sessions plenàries de dates 21 de març i 18 
d’abril de 2018, respectivament. Voten a favor tots els membres, a excepció de 
la regidora Sra. Anna Coll Zabala, que s’hi absté. Sotmesa a votació l’acta 
número 5/18 s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de la corporació 
presents que van assistir a la sessió plenària de data 16 de maig de 2018, és a 
dir, per unanimitat. 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 transcriuran 
al llibre d’actes, autoritzant-se amb les signatures de la  Sra. alcaldessa i Sr. 
Secretari. 
 

 
ACORD NÚMERO TRES.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
La senyora Díaz diu: 

“Bé, el següent punt de l’ordre del dia són informacions de l’Alcaldia, que no en 
tenim. 

 
ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ 
DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN 
ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
Per tant, passem al següent, al punt número 4, el dictamen que proposa la 
modificació de nomenaments de representants de l’Ajuntament en òrgans 
col·legiats. 
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Correspon en aquest moment al Ple de l’Ajuntament nomenar representants de 
la corporació a la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis 
d’Esplugues de Llobregat, per la qual cosa i en compliment dels acords assolits 
en el seu dia, quan es va iniciar aquest mandat, entre els diferents grups polítics 
municipals, proposem cessar el senyor Marcos Sánchez com a representant a la 
societat, i nomenar el senyor Francisco Alonso com a nou representant.  

El cessament tindrà efectes des del proper 30 de juny, si així ho decidim, i el 
nomenament des del dia 1 de juliol.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 de juliol de 2015, va acordar, en 
compliment del que disposen els articles 35 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 15 del Reglament orgànic 
municipal,  el nomenament de representants de la Corporació en diversos ens i 
òrgans col·legiats dels que forma part. 

Posteriorment han estat adoptats diversos acords plenaris adreçats a la 
modificació dels nomenaments conferits i, en particular: 

-Mitjançant acord de ple de data 21 de desembre de 2016 es va nomenar el 
senyor Marcos Sánchez Siles, com a representant de l’Ajuntament en la Societat 
Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat 
(PROGESER). 

En compliment dels acords presos en el seu dia entre els diferents grups polítics 
municipals. 

ES PROPOSA: 

1.Cessar el senyor Marcos Sánchez Siles, com a representant de l’Ajuntament 
en la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de 
Llobregat (PROGESER), amb efectes des del dia 30 de juny de 2018. 

 2.Nomenar el senyor Francisco Alonso Sánchez, com a representant de 
l’Ajuntament,  amb efectes des del dia 1 de juliol de 2018. 

3.Notificar la present resolució a la persona interessada, i a la Societat Municipal 
Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues de Llobregat (PROGESER), 
pel seu coneixement i efectes. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 
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La senyora Benito diu: 

“Abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“A favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El votem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“A favor.” 

La senyora Haro diu: 

“A favor.” 

El senyor Torras diu: 

“A favor també.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal Ciutadans Esplugues vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
TEXT REFÓS DEL DOCUMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL 
D’EQUIPAMENT I ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN CENTRE MÈDIC DE CONSULTES EXTERNES AL CARRER SANT 
MATEU, NÚM. 24-26. 
 
La senyora Díaz diu: 

“El punt número 5 és el dictamen que proposa l’aprovació del text refós del 
document de la modificació del Pla especial d’equipament i ordenació 
volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes al carrer 
Sant Mateu, número 24-26. 

El 26 d’abril de 2017, el Ple d’aquest ajuntament va acordar aprovar 
provisionalment la modificació del Pla especial de centre hospitalari i centre 
mèdic i ordenació volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes 
externes, com dèiem abans, al carrer Sant Mateu, 24-26, promogut per l'entitat 
mercantil FIATC, amb les observacions provinents dels informes tècnics 
municipals indicats a la part expositiva d’aquell acord. 

Una cop tramès a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità per 
a la seva aprovació definitiva, aquesta, el 25 de juliol de 2017, va suspendre 
l’aprovació definitiva del document fins que, mitjançant un text refós, 
s’incorporessin un seguit de prescripcions que aquell acord detallava. 

Aquest text refós ha estat presentat i, a banda d’introduir les prescripcions 
indicades per la comissió, ha introduït alguna modificació que fa que en aquests 
moments es presenti al Ple la proposta d’aprovar el document i sotmetre’l, de 
nou, a informació pública, abans d’enviar-lo a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de l'àmbit metropolità perquè es pugui fer la seva aprovació definitiva.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Vist l’informe emès el 12 de juny de 2018, pels Serveis Tècnics Municipals del 
Servei d’Urbanisme, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, que estableix el 
següent: 

“En relació amb l'assumpte de l'epígraf, i, a la vista de la documentació 
presentada en data 28 de març de 2018 i la documentació complementària 
presentada en data 5 d’abril de 2018 i 22 de maig de 2018 i, donat que en data 
26 d’abril de 2017 el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues va aprovar provisionalment 
la Modificació del Pla Especial Construcció d’un Centre Hospitalari i Centre Mèdic 
al carrer Sant Mateu, 24-26 i que, posteriorment la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, en sessió de 25 de juliol de 
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2017 va acordar suspendre l’aprovació definitiva fins que, mitjançant un Text 
Refós s’incorporessin una sèrie de prescripcions, el tècnic que subscriu emet el 
següent  

INFORME :  

1. Sol·licitud- Antecedents 

• Per registre d’entrada de data 22/05/2018 i número 2018/8851, Joaquim Rigau 
Iserte en representació de la societat FIATC, Mútua d'Assegurances i 
Reassegurances a Prima Fixa, presenta a aquest Ajuntament escrit per sol·licitar 
la tramitació fins a la seva aprovació definitiva, el document del “Text Refós de 
la Modificació del Pla Especial per la Construcció d’un Centre Hospitalari i Centre 
Mèdic”, situat al carrer Sant Mateu 24-26. 

• Per registre d’entrada de data 12/06/2018, el Sr. Joaquim Rigau Iserte en 
representació de la societat FIATC, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a 
Prima Fixa, presenta a aquest Ajuntament escrit per sol·licitar la tramitació fins a 
la seva aprovació definitiva, nou document del “Text Refós de la Modificació del 
Pla Especial per la Construcció d’un Centre Hospitalari i Centre Mèdic”, situat al 
carrer Sant Mateu 24-26 que, substitueix, a tots els efectes, el exemplar 
presentat en data 22/5/2018. 

• Anteriorment, també per registre d’entrada de data 05/04/2018 i número 
2018/5519, el Sr. Joaquim Rigau Iserte en representació de la societat FIATC, 
Mútua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa, presenta a aquest 
Ajuntament escrit per sol·licitar la tramitació fins a la seva aprovació definitiva, el 
document de la “Text Refós de la Modificació del Pla Especial per la Construcció 
d’un Centre Hospitalari i Centre Mèdic”, situat al carrer Sant Mateu 24-26. La 
documentació entregada el dia 22/5/18 substitueix, a tots els efectes, la 
documentació entregada el 5/4/18. 

• En data 25 de juliol de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona, va acordar suspendre l’aprovació definitiva del 
document fins que, mitjançant un Text Refós s’incorporessin una sèrie de 
prescripcions: 

- Recaptar informe a la Direcció General del Patrimoni del Departament de 
Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
d’aclarir els límits dels terrenys expropiats per a la construcció de la Ronda de 
Dalt, d’acord amb l’informe emès el 27 de gener de 2017 per part de la Direcció 
General d’Infraestructures de la Generalitat. 

- Donar compliment a les prescripcions de l’informe de la Direcció General de 
transports i Mobilitat de 31 de gener de 2017 en la fase d’execució de les obres 
d’edificació. 



 
 pàg 10
   
 

- Donar compliment a les prescripcions de l’informe de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat de 27 de gener de 2017, pel que fa a tenir en 
compte en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada la ràtio de viatges diaris 
que resulten de l’aplicació del Decret 344/2006 i pel que fa a establir 
normativament l’obligació per part del promotor del compliment de la llei de 
protecció contra la contaminació acústica i la llei d’ordenació ambiental 
d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

• Cal destacar, que, anteriorment, en data 26 d’abril de 2017 el Ple de 
l’Ajuntament d’Esplugues va aprovar provisionalment la Modificació del Pla 
Especial Construcció d’un Centre Hospitalari i Centre Mèdic al carrer Sant Mateu, 
24-26. 

2. Planejament vigent – Justificació de la proposta 

2.1. Document de planejament aprovat anteriorment:  

"Pla Especial per a la Construcció d’un Centre Hospitalari i centre Mèdic", carrer 
Sant Mateu, número 24-26, en el seu Text Refós, aprovat definitivament per 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 14 de 
desembre de 2006, amb executivitat atorgada per acord adoptat en sessió de 
data 22 de febrer de 2007 i adquirida mitjançant publicació en el DOGC 4860 de 
data 12 d'abril de 2007. En l'actualitat les obres estan executades a la seva 
totalitat i les activitats en funcionament. 

La necessitat de tramitar una Modificació del Pla Especial aprovat neix de la 
voluntat de la propietat de construir un nou edifici de consultes mèdiques 
externes i també de la nova definició de la parcel·la, una vegada resolta una 
discrepància judicial respecte els límits que havia fixat la superfície propietat de 
la societat FIATC, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa en 
11.107’03 m2., que resultaven l’àmbit total de la Modificació del Pla Especial 
aprovada provisionalment. 

Com a conseqüència de les discrepàncies detectades entre la propietat i la  
Direcció General del Patrimoni del Departament de Vicepresidència, Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en relació als  límits dels terrenys 
expropiats per a la construcció de la Ronda, el document que ara es presenta i 
tramita ha exclòs de l’àmbit de planejament una part de les porcions de sòl 
objecte d’aquestes discrepàncies, de manera que la finca objecte del Text Refós 
de la  Modificació del Pla Especial Construcció d’un Centre Hospitalari i Centre 
Mèdic al carrer Sant Mateu, 24-26 té una superfície de 9.202’15 m2. (superfície 
resultant propietat de la societat FIATC, una vegada formalitzades les permutes 
de terrenys previstes amb la  Direcció General del Patrimoni del Departament de 
Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya) 

En l’actualitat, segons el text del document, s’està treballant en un expedient de 
regularització de finques, de manera que es procedirà a la desafectació de les 



 
 pàg 11
   
 

porcions de sòl que no han de formar part de la Infraestructura de la Ronda de 
Dalt per quedar excloses de la línia de domini públic.  

2.2 Justificació de la proposta 

Planejament Vigent:  

Tal com s’ha explicat anteriorment, tota la superfície inclosa en l’àmbit de la 
Modificació del Pla Especial està qualificada com a Sistema d’Equipaments 
d’interès supra-local o metropolità, (clau 7c) pel Pla General Metropolità de 
Barcelona aprovat definitivament en data 14 de juliol de 1976. Posteriorment, es 
va tramitar i aprovar un "Pla Especial per a la Construcció d’un Centre 
Hospitalari i centre Mèdic", Text Refós aprovat definitivament per Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 14 de desembre de 2006, 
amb executivitat atorgada per acord adoptat en sessió de data 22 de febrer de 
2007 i adquirida mitjançant publicació en el DOGC 4860 de data 12 d'abril de 
2007. 

Modificació proposada: 

La present Text Refós de la Modificació del Pla Especial es justifica per la 
necessitat d’ampliar el Centre Mèdic i Hospitalari ja construït. En concret, es 
pretén determinar les condicions d’ús i paràmetres urbanístics per a la 
construcció d’un nou edifici de Consultes Externes i Oficines, en la part de la 
parcel·la lliure d’edificació. 

L’àmbit de la Modificació de Pla especial és la totalitat de la finca propietat de la 
societat FIATC, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa i es fixa 
en 9.201’15 m2. 

Donat que les necessitats originals d’ampliació de l’Hospital es mantenen 
intactes i la ubicació del nou edifici de Consultes externes es manté també sense 
canvis, a l’ajustar-se l’àmbit a la baixa, les determinacions del Pla Especial inicial, 
així com els de la Modificació aprovada inicialment i provisional en data 27 d’abril 
de 2017, s’han vist també modificats. 

A continuació s’estableix un quadre comparatiu entre els paràmetres del 
document aprovat provisionalment i els del Text Refós que ara es tramita (en 
negreta els paràmetres que es modifiquen). 

Paràmetres bàsics determinats en la Modificació de  Pla Especial aprovat 
provisionalment: 

• Tipus d’Ordenació: volumetria específica. 

• Ús principal: Sanitari-Assistencial, concretat en un Centre Hospitalari, Centre 
Mèdic i Servei de Consultes externes. 
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• Usos complementaris: tots els propis i necessaris pel desenvolupament de l’ús 
principal. 

• Edificabilitat màxima: 1’1 m2sostre/m2sòl. 

• Ocupació Màxima sobre rasant: 45 % parcel.la 

• Ocupació màxima sota rasant: 100 % de la zona edificable (no afectada pels 
25 m. de distància a la línia de referència d’afectació de la Ronda de Dalt). 

• Alçada reguladora màxima: 21 metres. 

• Separacions mínimes a llindars: 3 m. respecte les finques veïnes, 25 m. 
respecte la Ronda de Dalt (aresta exterior del ramal d’accés). 

• Núm. Màxim de plantes: PB + 4, essent la primera planta sobre la planta baixa 
una planta oberta i ventilada d’ús exclusiu com zona tècnica d’instal·lacions. En 
l’edifici de Consultes externes a construir, donat que no necessita d’aquesta 
primera planta oberta i ventilada, el nombre màxim de plantes serà de PB + 3, 
permetent-se una planta superior oberta i ventilada d’ús exclusiu com a zona 
tècnica i d’instal·lacions. 

Paràmetres bàsics determinats en el Text Refòs de Modificació del Pla Especial 
que ara es tramita: 

• Tipus d’Ordenació: volumetria específica. 

• Ús principal: Sanitari-Assistencial, concretat en un Centre Hospitalari, Centre 
Mèdic i Servei de Consultes externes. 

• Usos complementaris: tots els propis i necessaris pel desenvolupament de l’ús 
principal. 

• Edificabilitat màxima: 1’328 m2sostre/m2sòl. 

• Ocupació Màxima sobre rasant: 55 % parcel.la. 

• Ocupació màxima sota rasant: 100 % de la zona edificable (no afectada pels 
25 m. de distància a la línia de referència d’afectació de la Ronda de Dalt). 

• Alçada reguladora màxima: 21 metres. 

• Separacions mínimes a llindars: 3 m. respecte les finques veïnes, 25 m. 
respecte la Ronda de Dalt (aresta exterior del ramal d’accés). 

• Núm. Màxim de plantes: PB + 4, essent la primera planta sobre la planta baixa 
una planta oberta i ventilada d’ús exclusiu com zona tècnica d’instal·lacions. En 
l’edifici de Consultes externes a construir, donat que no necessita d’aquesta 
primera planta oberta i ventilada, el nombre màxim de plantes serà de PB + 3, 
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permetent-se una planta superior oberta i ventilada d’ús exclusiu com a zona 
tècnica i d’instal·lacions. 

Pel que fa a l’edificabilitat, considerant l’índex de 1’328 m2sostre/m2sòl, el sostre 
màxim potencial de la parcel·la és de 12.220’45 m2, dels quals en l’actualitat hi 
ha construïts 10.158’28 m2, resultant un total de 2.062’17 m2. de sostre pendent 
d’executar. 

Aquest índex d’edificabilitat és molt similar i, de fet, està una mica per sota de 
l’edificabilitat ponderada de l’entorn (que es fixa en el document que ara s’aprova 
en 1’33 m2sostre/m2sòl.). 

Igualment, el percentatge d’ocupació màxima del 55 % es situa en un paràmetre 
similar o per sota al de moltes finques de l’entorn i es considera adequat a les 
necessitats de l’equipament. 

La documentació presentada el 28 de març de 2018, el 5 d’abril de 2018 i el 22 
de maig inclou també Informe Ambiental (Annex 1), Estudi de Mobilitat Generada 
(Annex 2). 

Pel que fa a la resta de prescripcions de l’acord de 25 de juliol de 2017 de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, a banda 
dels informes que cal recaptar, el document presentat com a Text Refós estableix 
normativament la necessitat de donar compliment a les prescripcions de l’informe 
de la Direcció General de Transports i Mobilitat de 31 de gener de 2017 en la 
fase d’execució de les obres d’edificació, així com també l’obligació per part del 
promotor del compliment de la llei de protecció contra la contaminació acústica i 
la llei d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

3. Conclusió 

A la vista del que s’ha exposat, el tècnic que subscriu entén que és possible 
informar favorablement el document presentat i, per tant, pot continuar la seva 
tramitació, tot i que, donat que l’àmbit de planejament s’ha vist modificat respecte 
el document aprovat inicial i provisionalment (passant dels inicials 11.107’03 m3  
als actuals 9.201’15 m2.) i que l’índex d’edificabilitat i el percentatge màxim 
d’ocupació també han augmentat, cal considerar que es tracta d’una modificació 
substancial i, per tant, procedeix  la seva tramitació tal i com determina l’article 
112.1 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
i, per tant, cal realitzar una nova aprovació del document pel mateix Òrgan que 
va realitzar l’aprovació provisional (Ple de l’Ajuntament), amb les següents 
condicions: 

• Exposar, en conseqüència,  i un cop aprovat el document, a un període 
d'exposició pública,  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 
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Text refós de la Llei d’Urbanisme , DL 1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

• Recaptar informe a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la 
Generalitat, per tal d’actualitzar, si és el cas, l’informe anterior emès el 27 de 
gener de 2017.  

• Recaptar informe a la Direcció General del Patrimoni del Departament de 
Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
d’aclarir els límits dels terrenys expropiats per a la construcció de la Ronda de 
Dalt, d’acord amb l’informe emès el 27 de gener de 2017 per part de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.” 

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

“Antecedents 

El 26 d’abril de 2017, el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va acordar 
el següent APROVAR PROVISIONALMENT la MODIFICACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL de CENTRE HOSPITALARI I CENTRE MÈDIC I ORDENACIÓ 
VOLUMÈTRICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE MÈDIC DE 
CONSULTES EXTERNES, al carrer Sant Mateu, núm. 24-26, d’Esplugues de 
Llobregat, promogut per l'entitat mercantil FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA, amb les observacions provinents dels informes 
tècnics municipals indicats a la part expositiva d’aquell acord. 

El 25 de juliol de 2017, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità 
va acordar suspendre l’aprovació definitiva del document fins que, mitjançant un 
text refós, s’incorporessin un seguit de prescripcions que aquell acord detallava. 
Concretament, que calia recaptar informe a la Direcció General del Patrimoni del 
Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes d’aclarir els límits dels terrenys expropiats per a la 
construcció de la Ronda de Dalt; donar compliment a les prescripcions de 
l’informe de la Direcció General de transports i Mobilitat, de 31 de gener de 2017, 
en la fase d’execució de les obres d’edificació, i donar compliment a les 
prescripcions de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
de 27 de gener de 2017, pel que fa a tenir en compte en l’estudi d’avaluació de 
la mobilitat generada la ràtio de viatges diaris que resulten de l’aplicació del 
Decret 344/2006 i pel que fa a establir normativament l’obligació per part del 
promotor del compliment de la llei de protecció contra la contaminació acústica i 
la llei d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

El 22 de maig de 2018, (Registre general d'entrada núm. 2018/8851), el senyor 
Joaquim Rigau Iserte, en representació de l'entitat mercantil FIATC, MUTUA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, presenta un text refós. 
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El 12 de juny de 2018, els Serveis tècnics municipals han emès un informe 
favorable sobre el text refós, si bé posen en relleu el fet que el document aportat 
presenta modificacions substancials respecte del document que va ser aprovat 
provisionalment al Ple de la Corporació i a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de l'Àmbit Metropolità, en tant en quant es proposa un nou límit per a l’àmbit del 
Pla especial; un índex d’edificabilitat d’1,328m²sostre/m²sòl, quant al document 
anterior es plantejava un índex d’1,1m²sostre/m²sòl; una ocupació del 55%, quan 
el document aprovat provisionalment presentava una ocupació del 45%. 
Finalment, proposen sol·licitar informe a la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat de la Generalitat, per tal d’actualitzar, si és el cas, l’informe anterior 
emès el 27 de gener de 2017, i a la Direcció General del Patrimoni del 
Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes d’aclarir els límits dels terrenys expropiats per a la 
construcció de la Ronda de Dalt, d’acord amb l’informe emès el 27 de gener de 
2017 per part de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la 
Generalitat. 

Fonaments de dret  

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

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

L’article 93 del Reglament de la Llei d'urbanisme, menciona les determinacions 
que ha de contenir un pla especial, i l’article 94 determina la documentació 
necessària. 

L'article 92 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’òrgan competent per a l'aprovació definitiva 
d'una figura del planejament urbanístic pot adoptar la resolució que escaigui 
d'entre les que preveu; aprovació pura i simple del planejament, o bé amb 
prescripcions de caràcter puntual que no exigeixin un nou tràmit d'informació 
pública; suspensió total o parcial del tràmit d'aprovació del planejament, per raó 
de deficiències esmenables, o la denegació de l’instrument. 

En aquest cas, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità va 
acordar suspendre l’aprovació definitiva del document fins que, mitjançant un text 
refós, s’incorporessin un seguit de prescripcions que indicava aquell acord.  
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D’acord amb aquest precepte, les esmenes han d'ésser introduïdes en el 
planejament urbanístic per l'organisme que n'hagi aprovat el tràmit anterior, el 
qual ha de presentar novament el document esmenat a l'aprovació definitiva de 
l'òrgan competent, després d'haver convocat, si ho determina l'acord de 
suspensió, i d'acord amb el què sigui establert per reglament, un nou tràmit 
d'informació pública.   

Per altra banda, l’article 112.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, cal procedir a obrir un nou termini 
d'informació pública quan concorren determinats supòsits. Entre ells, quan 
l'esmena de les deficiències assenyalades en els acords de suspensió total o 
parcial del tràmit d'aprovació definitiva del planejament urbanístic comporti un 
canvi substancial en el contingut de la figura de planejament objecte de resolució.  

En aquest cas, cal que l'òrgan que hagués adoptat l'acord d'aprovació 
immediatament anterior aprovi expressament un text que incorpori els canvis 
introduïts i el sotmeti a informació pública. 

El quart apartat d’aquest precepte indica que, en el cas de planejament urbanístic 
derivat, s'entén que són canvis substancials els que donin lloc a un model 
d'ordenació diferent respecte a l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i 
sistemes urbanístics. Les alteracions que no comporten canvis substancials 
s'han de fer constar en l'acord d'aprovació. 

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. 

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. 
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Conclusions 

Tal i com ha estat mencionat anteriorment, i es detalla en l’informe tècnic, el 
document del Text refós aportat pel promotor planteja canvis substancials 
respecte del document que va ser objecte d’aprovació inicial i provisional pel Ple 
de la Corporació, i va ser objecte de l’acord de suspensió de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità. 

Aquests canvis, si bé és cert que no responen a la definició literal de l’article 
112.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme, en tant en quant els canvis introduïts no donen lloc a un model 
d'ordenació diferent respecte a l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i 
sistemes urbanístics, sí caldria considerar com a canvis substancials del 
document una variació en la definició de l’àmbit del pla especial, o la concreció 
de paràmetres bàsics com l’índex d’edificabilitat, l’ocupació o la separació a 
veïns. 

Aquests canvis han estat valorats favorablement pels Serveis tècnics municipals, 
en el seu informe de 28 de maig de 2018. 

Tenint en compte les consideracions realitzades, i l’informe tècnic favorable 
emès pels Serveis tècnics municipals, només resta concloure que correspon 
elevar al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, i subsegüent obertura 
d’un nou període d’informació pública i petició dels informes a la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, per tal d’actualitzar, si és el cas, 
l’informe anterior emès el 27 de gener de 2017, i a la Direcció General del 
Patrimoni del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes d’aclarir els límits dels terrenys expropiats 
per a la construcció de la Ronda de Dalt, d’acord amb l’informe emès el 27 de 
gener de 2017, per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la 
Generalitat.” 

ES PROPOSA: 

PRIMER.- Aprovar el Text refós de la modificació del Pla especial del centre 
hospitalari i centre mèdic i ordenació volumètrica per a la construcció d’un centre 
mèdic de consultes externes, al carrer Sant Mateu, núm. 24-26, d’Esplugues de 
Llobregat. 

SEGON.- 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. 

TERCER.- Sol·licitar informe a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
de la Generalitat, per tal d’actualitzar, si és el cas, l’informe anterior emès el 27 
de gener de 2017, i a la Direcció General del Patrimoni del Departament de 
Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
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d’aclarir els límits dels terrenys expropiats per a la construcció de la Ronda de 
Dalt, d’acord amb l’informe emès el 27 de gener de 2017 per part de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Voto a favor, tot felicitant FIATC i esperant que aquesta ampliació contribueixi 
encara més a consolidar Esplugues com un node importantíssim en el que és el 
clúster aquest que es pretén fer ciències de la salut i de la vida, que ha de ser un 
pol tractor de més inversions i treball de qualitat, ocupació de qualitat a la ciutat.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, abstenció.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP, tot i que no és iniciativa de l’Ajuntament, aquesta ampliació, no 
podem avalar que segueixin augmentant equipaments sanitaris privats, alhora 
que tenim un hospital comarcal aquí al costat, el Moisés Broggi, amb plantes 
senceres tancades. Nosaltres no volem mirar a una altra banda quan hi ha qui 
sistemàticament s’enriqueix mercantilitzant serveis que entenem que haurien de 
ser 100 per cent públics, i donar-hi accés a tothom, no solament a qui s’ho pugui 
pagar. Per tant, hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Iniciativa hi vota abstenció.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“A favor també.” 

El senyor Roldán diu: 
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“El Grup Municipal Ciutadans hi vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, no volia afegir gaire cosa més, però sí per la referència de la regidora Anna 
Coll, la preocupació perquè hi hagi plantes tancades al Moisès Broggi jo crec que 
la compartim, i és la mateixa, però és evident que en aquest cas la iniciativa 
privada, amb el dret de la seva propietat, té la capacitat de tirar això endavant. 
El que és veritat és que sí compartim aquesta preocupació per aquestes plantes 
tancades, i segur que estarem d’acord amb exigir-li al Govern de la Generalitat 
que actuï, i que el que s’ha de fer és millorar el servei públic, més enllà de l’oferta 
privada que hi hagi. El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D’EQUIPAMENTS A L’AVINGUDA 
JACINT ESTEVE FONTANET, NÚM. 105, PROMOGUT PER L’ASOCIACIÓN 
CULTURAL DEL COLEGIO ALEMÁN SAN ALBERTO MAGNO. 

 
La senyora Díaz diu: 

“El punt número 6, el dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pa 
especial d’equipaments a l’avinguda Jacint Esteve Fontanet, 105, promogut per 
la Asociación Cultural del Colegio Alemán San Alberto Magno. 

El 23 de març de 2018, la junta de govern local d’aquest ajuntament va acordar 
aprovar inicialment el Pla especial d’equipaments, promogut per l’Associació 
Cultural Col·legi Alemany San Alberto Magno. Transcorregut el període 
d’informació pública sense que s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions, es 
presenta ara al Ple la proposta per aprovar provisionalment el document, i així 
enviar-lo a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità per a la seva 
aprovació definitiva.” 

 



 
 pàg 20
   
 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Vist el document del Pla especial d’Equipaments de l’Avinguda Jacint Esteva 
Fontanet, núm. 105, d’Esplugues de Llobregat, promogut per l’Associació 
Cultural Col·legi Alemany “San Alberto Magno”; 

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

“Antecedents  

El 23 de març de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va acordar aprovar inicialment el Pla especial d’Equipaments de 
l’Avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm. 105, d’Esplugues de Llobregat, 
promogut per l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San Alberto Magno”, i obrir 
un període d’informació pública d’un mes de forma reglamentària, per a la 
formulació de reclamacions i/o al·legacions. 

Del 10 al 24 d’abril de 2018, les persones veïnes confrontants amb l’àmbit van 
rebre la notificació de l’acord d’aprovació inicial del document, segons consta 
acreditat a l’expedient. 

L’11 d’abril de 2018, l’edicte corresponent a l’acord indicat va ser publicat al diari 
El Periódico, segons consta acreditat a l’expedient.  

El 25 d’abril de 2018, l’edicte va ser publicat al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, segons consta acreditat a l’expedient. 

El 4 de juny de 2018, el Secretari de la Corporació ha expedit un certificat 
mitjançant el qual acredita que, durant el període d’exposició al públic, no s’ha 
presentat cap al·legació en relació amb el document aprovat inicialment. 

Àmbit d’actuació i objecte  

L’àmbit d’actuació de la parcel·la objecte del “Pla Especial de l’Equipament situat 
a l’Av. Jacint Esteva Fontanet, 105 d’Esplugues de Llobregat”, comprèn la 
totalitat de la finca propietat de l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San 
Alberto Magno” qualificada de Sistema d’Equipament Comunitari – clau 7a 
(27.119 m2).  

Subratllar en aquest punt el fet que la propietat de l’Associació en aquesta illa 
comprèn també un solar qualificat de “Zona d’Edificació aïllada unifamiliar- clau 
20a/10”, i, actualment ocupat per unes pistes esportives a l’aire lliure, però que 
no és objecte d'aquest Pla especial.  

L'objecte del document és definir les condicions per a permetre el creixement i 
concretar els paràmetres urbanístics aplicables a la parcel·la existent, amb la 
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finalitat de millorar i ampliació de les instal·lacions actuals del Col·legi. Més 
concretament, es plantejaria la possibilitat de construir diversos edificis i 
instal·lacions que puguin substituir i completar els edificis existents actualment. 

Fonaments de dret  

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

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

L'article 217 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, aprovat 
definitivament el 14 de juliol de 1976, estableix que l'edificació a les àrees 
d'equipament s'han d'ajustar a les necessitats funcionals dels diferents 
equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respec-tar, 
i a la integració al sector on s'ubiquin. Amb aquesta finalitat, cal determinar les 
diferents condicions urbanístiques en un pla especial. 

L’article 93 del Reglament de la Llei d'urbanisme, menciona les determinacions 
que ha de contenir un pla especial. Els plans especials que tenen per objecte 
concretar la titularitat i l'ús dels equipaments comunitaris poden establir, si 
s'escau, les condicions d'ordenació i edificació de l'equipament. 

L’article 94 determina la documentació necessària, que serà la documentació 
escrita i gràfica adequada a la seva naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, 
hauran de contenir una memòria descriptiva i justificativa de la necessitat o 
conveniència del pla i de l'ordenació que aquest preveu i els plànols d'informació 
i d'ordenació que corresponguin. 

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. 

El document que s’analitza incorpora un estudi de la mobilitat generada.  

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 
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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. 

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  

Tenint en compte els informes emesos pels Serveis tècnics municipals i per 
l’Autoritat del Transport Metropolità, indicats anteriorment, només resta 
concloure que s’informa favorablement el document del Pla Especial 
d’Equipament de l’Avinguda Jacint Esteva Fontanet 105 d’Esplugues de 
Llobregat promoguda per l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San Alberto 
Magno”, i que correspon elevar-lo al Ple de l’Ajuntament, per a la seva aprovació 
provisional.” 

Per tot l’exposat,  

ES PROPOSA: 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla especial d’Equipaments de 
l’Avinguda Jacint Esteva Fontanet 105 d’Esplugues de Llobregat, promogut per 
l’Associació Cultural Col·legi Alemany “San Alberto Magno”. 

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. 
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Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“A favor de este dictamen.” 

La senyora Coll diu: 

“Nosaltres, en la mateixa línia que expressàvem en l’anterior dictamen, no podem 
estar a favor de l’ampliació d’un centre educatiu elitista que, a més, discrimina 
directament la llengua catalana del seu programa educatiu. Per tant, hi votarem 
en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Nosaltres hi votem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Abstenció.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“A favor també.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
PLA ESTRATÈGIC D’ESPLUGUES 2025. 

La senyora Díaz diu: 

“Ja passant als acords de la Comissió Informativa de Recursos Generals i 
Econòmics, el punt 7 és el dictamen que proposa l’aprovació del Pla Estratègic 
Esplugues 2025.  

En aquest cas, la planificació estratègica, com saben vostès, es configura com 
una eina de treball fonamental per identificar el model de ciutat que es desitja, 
per apropar els interessos públics i privats, per estimular iniciatives i per impulsar 
la posada en marxa de projectes de futur. 

El Pla estratègic de la ciutat permet la concreció d’un marc general de 
desenvolupament on, a partir del qual, i amb el consens dels agents implicats 
s’identifiquen les actuacions necessàries per assolir els objectius fixats. 

Aquest Pla Estratègic Esplugues 2025 parteix d’una anàlisi de la situació actual, 
una anàlisi compartida que es va iniciar ara ja fa molts mesos, a l’inici 
pràcticament de mandat, enfrontada a un escenari de futur, a través del qual 
s’han identificat les potencialitats i les debilitats, les variables i factors del nostre 
entorn, i a partir d’un procés participatiu, d’aquesta (no s’escolta la gravació) i 
d’un procés participatiu, que ha comptat també amb la ciutadania, s’han definit 
les estratègies i els objectius prèviament acordats i consensuats més adients a 
la nostra realitat i a la visió compartida del futur de la ciutat. 

A més a més, en aquest moment tenir un pla estratègic és quelcom 
imprescindible per presentar-nos amb un cert èxit a les convocatòries de fons 
europeus. Si el tenim no tenim la garantia de poder assolir la consecució 
d’aquests fons europeus, però si no el tens, llavors si que tens la garantia de no 
poder concursar, de no poder presentar-te a aquest tipus de concurs, que per a 
nosaltres també són molt importants, poder aconseguir fons d’Europa. 
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Es proposa, per tant, al Ple en aquest moment, l’aprovació del Pla Estratègic 
Esplugues 2025. Després, com deia, d’un procés molt llarg, que ha inclòs també 
un procés participatiu amb la ciutadania.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
La ciutat és l’espai on es dirimeixen el problemes quotidians i on les decisions 
que es prenen intenten donar solucions als temps complexos en els que vivim. 

La immigració, l’ocupació, les prestacions assistencials, l’educació, la innovació, 
el foment de la salut, de l’esport, la cultura, la protecció del medi ambient, 
l’ordenació del territori, les relacions intermunicipals, el bon govern, l’impuls 
econòmic i la projecció de la ciutat, imposen als governs locals agendes que 
requereixen noves  solucions. 

Està demostrat que una de les claus de la bona gestió, resideix en la capacitat 
d’adaptar-se a les situacions canviants i inclús anticipar-se. D’altra banda, la  
complexitat que genera la globalització, provoca situacions sobre les que els 
governs locals no tenen competències, però que obliguen a actuar,  exercint un 
lideratge imprescindible. 

És en aquest sentit,  que la planificació estratègica es configura com una eina de 
treball fonamental per identificar el model de ciutat que es desitja, apropar els 
interessos públics i privats, estimular iniciatives i impulsar la posada en marxa de 
projectes de futur. 

El Pla Estratègic de la ciutat permet la concreció d’un marc general de 
desenvolupament on, a partir del qual i, amb el consens de tots els agents 
implicats, s’identifiquen les actuacions necessàries per assolir els objectius 
fixats. 

El fet que aquestes  actuacions  hagin sorgit d’un debat obert,  incorpora un valor 
afegit de gran significació vers la seva execució. 

El Pla Estratègic Esplugues 2025 parteix d’una anàlisi de la situació actual 
enfrontada a un escenari de futur; s’han identificat les potencialitats i debilitats,  
les variables i factors del nostre entorn i a partir d’aquí, s’han definit les 
estratègies i els objectius prèviament acordats i consensuats més adients a la 
nostra realitat i a la  visió compartida del futur de la ciutat. 

Gairebé podem assegurar que els propers anys seran decisius per a Esplugues, 
ja que marcaran les pautes del seu creiexement i la seva consolidació dins de la 
xarxa de ciutats mitjanes de l’Europa mediterrània. Això sol ja justifica la 
necessitat del  Pla Estratègic. 
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En definitiva, es pretén determinar entre tots, quin és el paper que ha de jugar 
Esplugues dins del context metropolità, de Catalunya, de l’estat i de la Unió 
Europea, en els propers anys. 

És per tot el que s’ha exposat, que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent acord: 

ÚNIC.-  

Aprovar el Pla Estratègic Esplugues 2025, que figura com annex d’aquest acord. 

 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Bon vespre. Hi votaré a favor, tot i que no hem rebut, o jo almenys no he rebut 
el document revisat. Havíem demanat fer una sèrie d’esmenes i també passar-
lo pel Servei Local de Català per esmenar algunes faltes d’ortografia. En 
particular, volia esmentar algunes perquè en quedi constància.  

En el DAFO sobrava el tema de l’escola universitària i d’infermeria, i en canvi 
mancava el tema del càncer center que es vol fer en l’edifici del carrer Santa 
Rosa.  

Com a oportunitats, a la pàgina 92 del DAFO també havia suggerir incloure la 
sensibilitat creixent de l’AMB per enllaçar la zona de desenvolupament amb 
altres municipis, com per exemple l’avinguda del Torrent, recentment i 
reeixidament habilitada.  

Com a fortalesa també subratllar la varietat d’indústries punteres 
tecnològicament als nostres polígons. 

I sobre el tema de l’estratègia de desenvolupament econòmic i ocupació de 
qualitat, volia remarcar com a anterior tinent d’alcalde en aquesta àrea que potser 
trobo a faltar que es parla massa poc sovint. 

Crec que cal remarcar la indústria, que és un tret molt característic de Catalunya, 
i per posició estratègica com a bisagra, diguem-ne, de connexió amb Europa, 
Espanya ha estat sempre la punta de llança d’Espanya com a porta i generador 
d’innovacions, fins i tot en les èpoques més proteccionistes i autàrquiques 
d’Espanya. 

Està reconegut, a més, que la industria és un tractor i aglutinador d’activitats, de 
serveis externs, arreplegats sota el nom actual o modern d’activitats de perímetre 
ampliat. És una font d’innovació i treball de qualitat que s’ha menystingut massa 
sovint pel seu tret tradicional de ser activitats contaminants. En canvi, la indústria 
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d’Esplugues es neta majoritàriament i exemplar en molts aspectes, i cal posar en 
valor l’esforç aquest. 

Per tant, voldria afegir que no només volem protegir la indústria d’esplugues, 
l’existent sinó de treure de nova, i donar una projecció exterior per potenciar 
l’existent i atreure de nova que la complementi. 

També, en el tema..., aprofitant el tema de l’Hospital Sant Joan de Déu, voldria 
subratllar altres aportacions que també he fet tirant de programa electoral, que 
és aprofitar o aprofundir en el que és el desenvolupament de la transferència de 
la innovació a la indústria com a marca de ciutat. A Catalunya tenim una gran 
producció d’innovació en les universitats, però ens manca aquest aspecte de 
transferència, i crec que Esplugues també pot ser puntera en aquest aspecte. 

Crec que també cal remarcar que cal facilitar la col·laboració d’agents públics i 
privats per fer de la formació professional garantia d’ocupació de qualitat. En 
aquest aspecte, qualsevol esforç per fer més atractiva la formació professional 
serà poc considerant el menysteniment tradicional que a Espanya i Catalunya ha 
tingut la formació professional en els últims decennis. 

El tema del comerç local, el text original era massa neutre per al meu gust, i vaig 
suggerir d’adreçar-lo per dir quelcom com promoure la modernització i 
l’atractivitat del comerç local, com a element de cohesió social i urbana dels 
barris. El comerç local té un paper fonamental que crec que tots hem de 
defensar, però no des de les paraules genèriques sinó posant en valor aquell 
element de cohesió que aporta. 

I respecte al patrimoni cultural d’Esplugues, que en tenim i d’important, crec que 
caldria remarcar també, i així es va suggerir i encara no he tingut retorn, és per 
això que m’estic estenent potser un gra massa, el text que se’m proposava era 
molt neutra: fer del nostre patrimoni cultural una palanca de l’impuls de la 
promoció econòmica. Jo suggeria un text una mica més agosarat, més complet, 
que deia alguna cosa així com «difondre el patrimoni cultural industrial, ceràmica 
entre altres, inclòs l’audiovisual, com a element de consciència social, sentiment 
de pertinença i aparador per a la formació de les vocacions professional dels 
joves.» Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Si em permet precisar una cosa, perquè és cert, a banda del contingut del 
regidor, en el qual no entraré, que ens vam comprometre a fer la revisió, això sí 
que és cert que ho van posar de manifest alguns regidors a la comissió 
informativa, i el que és cert és que és tanta la feina que ens ha donat, que ens 
vam posar l’endemà de la informativa i ara l’estàvem ultimant. Jo espero poder 
tenir una versió. No és una correcció de contingut, es manté, com no podia ser 
d’una altra manera, tot el sentit del dictamen, però és cert, i això a més ho agraïm, 
que necessitava una repassada important, i tant és així que ha comportat molta 
feina.  
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A més, jo voldria agrair a una persona que no és del Servei Local de Català sinó 
que és una treballadora, no diré el seu nom però és una treballadora de 
l’Ajuntament, que ja tindrem temps de compartir-ho perquè s’ha passat 
pràcticament tot el cap de setmana, ahir fins a quarts de tres de la matinada, 
corregint el català. Per tant, jo demano excuses però és que la feina ha estat 
important, però pensàvem que havíem de tenir un document ben polit des del 
punt de vista de la redacció, i és per això que jo ho lamento molt, no hem arribat 
a l’inici del Ple, però si tenim sort igual abans que acabi sí que el poden tenir a 
les safates dels seus correus electrònics. Sí, ja ho he dit bé, safata d’entrada dels 
seus correus electrònic. Ho sento, i això sí que ho volia dir, perquè... Ja sé que 
ens ho repetiran, però jo, com a mínim, avanço aquesta informació. 

Ha acabat?” 

El senyor Comellas diu: 

“Sí, només afegir que a la comissió, efectivament, hi va haver aquesta petició, 
però també hi va haver la petició d’incloure altres aspectes com els que he citat, 
als quals no he tingut resposta.” 

La senyora Benito diu: 

“El plan estratégico pretende mostrar los principales rasgos definitorios de las 
políticas que vertebrarán el desarrollo futuro de las mismas, tanto a medio como 
a largo plazo. Yo del plan estratégico he echado en falta mayor profundidad en 
un plan de vivienda pública, por lo menos que se especificara qué medidas se 
van a emprender para ampliar la vivienda pública y qué medidas se van a tomar 
en este ayuntamiento en los próximos años para intentar…  

¿Me escuchan? Ah, vale. 

Sí. Para intentar pues abaratar de algún modo, tomar algunas medidas para 
abaratar la vivienda que tenemos en alquiler, que es muy cara, y que nuestros 
vecinos y vecinas están encontrando que prácticamente no pueden acceder y 
van a tener que salir del municipio para buscar una vivienda más barata. Esto 
me ha faltado en el plan estratégico. 

También espero que tengan en cuenta las propuestas que les he hecho llegar, 
no las voy a enumerar porque son bastantes, con el tema medioambiental y a 
nivel sociocultural. Espero que este ayuntamiento tenga a bien incorporar alguna 
de ellas. 

Y por lo demás, en líneas generales el plan pretende dar respuesta a las 
necesidades de mejora de nuestra ciudad a lo largo de los próximos años, y ya 
iremos viendo cómo se irá desarrollando. Mi voto será a favor.”  
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El senyor Carrasco diu: 

“Bien. El desarrollo de Esplugues en las últimas décadas ha estado precedido 
por planes estratégicos más o menos ambiciosos, que han dado como fruto la 
realidad actual de la ciudad. Con este plan redactado a siete años, el documento 
recoge en líneas generales buenas intenciones, algunas difíciles de plasmar, 
bien por la falta de competencias o por recursos económicos que se tendrán que 
buscar, con iniciativa publicoprivada, como ya se apunta, por lo tanto, ya nace 
con deficiencias que debemos tener muy en cuenta, así como en nuestro entorno 
metropolitano. 

El documento es muy técnico, pero analiza nuestra realidad detectando 
problemas graves que tenemos como ciudad. Citaré algunas, dado que el 
documento es muy extenso. Escaso suelo, por lo tanto, problemas de 
crecimiento tanto urbano como industrial. Solo nos podemos acoger a la posible 
área de Can Clota, y el más desarrollado de momento era el de Montesa, como 
revulsivo para crecer, tanto en equipamientos como en vivienda, para que 
nuestros jóvenes puedan quedarse en su ciudad. 

La falta de vivienda, el alto coste tanto de propiedad como de alquiler nos está 
indicando que hay que cambiar de políticas. O se negocian bien estos planes a 
medio plazo, con precios asumibles, o estaremos como ahora, expulsándolos sin 
posibilidad de retorno.  

Con una población envejecida y que irá a más, como recoge el documento, hay 
que hacer más hincapié en equipamientos para este colectivo, que también está 
padeciendo el alto precio de los alquileres, con las pensiones, en su mayoría, 
muy ajustadas. 

Entre los doce objetivos que se marcan en el plan de movilidad, en el apartado 
6 dice: «Dice distribuir mercancías de manera ágil y ordenada.» Es bueno 
apostar por eso, pero la realidad es cruel. El sistema comercial diseñado crea 
grandes plataformas de distribución, como Amazon, que van en el sentido 
contrario: más transporte de mercancías por nuestras calles y plazas, y más 
residuos. 

Y en el apartado 9, muy ligado al 6: «Disminuir la contaminación atmosférica y 
acústica, provocada por el trànsit.» También aquí somos rehenes de nuestros 
propios planes pasados, como el Caufec, que cuando estén las viviendas 
acabadas tendremos, por lo menos, 700 vehículos más, y con la apertura del 
centro comercial otros tantos. Por eso la necesidad de que con el desarrollo del 
área de Montesa la prioridad sea mejorarlo todo lo posible y no cometer los 
errores del pasado. 

En el tema de la renta de ciudad, vemos cómo las medias son altas, como si 
Esplugues fuera el paraíso. Tenemos dos realidades totalmente diferenciadas: 
una zona alta minoritaria y privilegiada, y la otra, mayoritaria, que no llega a esas 
medias ni en lo económico, laboral, calidad de vida, y mucho menos en 
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esperanza de vida. Esta es la realidad. Sería bueno también un análisis riguroso 
de este fenómeno, con propuestas reales para revertir esta situación. Canviem 
Esplugues hemos querido apuntar algunos problemas del documento que, a 
nuestro juicio, tendremos que mejorar.  

A pesar de lo dicho, queremos apostar por la ciudad del futuro, más justa, más 
humana y más habitable. Trabajaremos con todos para hacerla realidad, de la 
mejor manera posible, con el debate necesario y con el máximo consenso. Por 
eso vemos positivo, como elemento transversal, la participación ciudadana que 
ha ayudado a la confección del documento, así como la estructura de la gestión 
creada para el desarrollo del plan, donde la comisión de seguimiento estará 
formada, entre otros, por las entidades ciudadanas que han de velar para que 
este plan se pueda desarrollar haciéndolo realidad. 

Por todo ello, nosotros, de momento, votaremos favorablemente al plan 
estratégico.”  

La senyora Coll diu: 

“Bé, nosaltres, tot i compartir bona part dels problemes que s’hi detecten, 
discrepem de l’anàlisi del que ha causat aquests problemes. Com a eixos 
centrals de les temàtiques a treballar, trobem l’habitatge, la manca d’opcions que 
facin accessible l’habitatge als joves, així com la pressió que exerceix el turisme, 
donada la proximitat geogràfica amb Barcelona. 

Tenim una oficina d’habitatge sense habitatges públics que puguin donar 
resposta a les necessitats de la gent, i sense parc públic d’habitatge significatiu 
de lloguer social.  

Després, el model de desenvolupament i reactivació econòmica, que se centra 
en grans multinacionals que, com bé sabem, es venen sempre al millor postor.  

També es comença a posar sobre la taula la gran oportunitat de suplir la manca 
d’allotjament hoteler de Barcelona, i ara serem també l’hotel de Barcelona. 

En la protecció del medi ambient, especificant la tasca de preservar els espais 
naturals de Collserola, que estaria bé saber quins, perquè els pocs que 
pertanyien al municipi aquest ajuntament ha aplaudit amb les orelles quan s’hi 
ha edificat. 

El creixement de la població, degut als nous barris projectats, Porta Barcelona i 
Àrea Montesa, és sabut l’interès que li pot generar a un ajuntament aquest 
creixement de població, ja que superant el llindar dels 50.000 habitants 
passaríem a la següent franja de la Llei Montoro. Ara bé, ningú s’ha molestat en 
explicar que qui haurà de patir les conseqüències sense cap contrapartida a 
canvi seran els veïns i les veïnes d’Esplugues, com per exemple la manca 
d’equipaments públics que donin resposta, la xarxa d’infraestructures viàries i de 
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transport públic clarament deficitària, per absorbir el transport tant de trànsit com 
transport públic, l’impacte mediambiental, gestió de residus, etcètera. 

La superfície físicament dividida per infraestructures lineals, i aquí veiem com 
colar el cobriment de les rondes, pagat amb diners públics, per augmentar els 
beneficis de les promotores immobiliàries del Caufec, perquè els pisos es venen 
millor si no tenen vistes als embussos diaris de Barcelona. 

Els sectors poblacionals amb grans desigualtats, que per a nosaltres aquest és 
un dels problemes de la baixa pressió fiscal, que ens (no s’escolta la gravació) 
d’evasors fiscals, i no reverteixen la riquesa a qui realment ho necessita i no ho 
pot pagar. Per tot això hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Partit Demòcrata, en termes generals, veiem un pla estratègic força 
correcte, donat que casa molt amb els interessos electorals actuals nostres, i 
futurs. Dels sis eixos estratègics, n’hi ha quatre proposats que per a nosaltres 
són cabdals, i que en la primera part de la legislatura, de manera conjunta, hem 
anat desenvolupant.  

L’eix de les persones, on en el seu moment va encaixar el Pacte per la pobresa. 
L’eix del canvi climàtic, on una eina fonamental és el liderat Pla de mobilitat 
urbana i sostenible, amb l’horitzó del 2020. El bon govern, que té com a peça 
clau el codi, aprovat ja el primer any de legislatura. I l’ocupació de qualitat. 
Aquests quatre eixos a nosaltres ens identifica molt amb el Pla estratègic, els 
hem liderat i coordinat de manera conjunta mentre hem estat al govern. És per 
això que també ens sentim partícips, mentre ha durat aquesta col·laboració, per 
les nostres aportacions i la nostra proactivitat des de les nostres regidories, 
mentre hem estat al govern. 

També coneixem que en aquests moments esdevé una eina important de cara a 
poder optar a fons de finançament europeus amb partners. Aquest és el sentit 
una mica també de disposar d’una eina d’aquestes característiques, per guanyar 
la confiança dels fons europeus, que en aquests moments comença a ser un 
element preceptiu, i és per això que no entenem i que no hem entès en cap 
moment el retard que ha tingut la seva aprovació. 

És un pla que el comencem a treballar a començament de la legislatura, al 2015, 
i que s’aprova a mitjans del 2018, al cap de tres anys, a tres quartes parts de 
legislatura, quan falta un any per acabar, per la qual cosa, d’estratègic en tindrà 
poc si l’horitzó és el 2025, a set anys vista. És a dir, ja gairebé arribaríem al final. 
És una qüestió que no hem entès.  

Tot i que compartim, evidentment, el contingut, creiem que hauria d’haver estat 
aprovat força abans, de la mateixa manera que tampoc entenem que arribi a les 
darreres juntes de govern i comissions informatives sense haver estat revisat a 
nivell lingüístic. 
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Tot i així, per l’interès i la rellevància que té per al municipi, hi votarem a favor.”  

La senyora Zafra diu: 

“Nosaltres compartim bona part de la diagnosi que es fa amb el pla, ja que quan 
es va demanar als partits polítics presentar un DAFO, s’han recollit bastants 
punts dels que nosaltres vam presentar en aquest DAFO. Però justament les 
parts no compartides són per a nosaltres molt importants, que diferencien molt 
el model de ciutat que defensem nosaltres del govern municipal. La diferència 
més important és el tractament que es fa del Pla Caufec. 

Per altra banda, com que aquest pla estratègic ens sembla una declaració de 
principis i prou, nosaltres no votarem en contra esperant el compromís del govern 
a fer un calendari d’aplicació i una avaluació anual de l’acompliment i de l’estat 
d’aplicació dels compromisos establerts al pla, posant especial atenció als plans 
de reciclatge, ja que la Unió Europea posa com a termini arribar a un 50 per cent 
de residus a l’any 2020. Hi votarem abstenció.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular s’hi abstindrà en el pla estratègic aquest, Esplugues 2025.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, des d’Esquerra Republicana votem que sí a la necessitat que aquest pla 
sigui aprovat, però sense que aquest sí vulgui dir que ens casem amb el 
contingut del text, sobretot perquè es tracta d’un document eminentment tècnic, 
té poc de polític, i entenem que concreta..., en les qüestions polítiques concreta 
molt poc les majories de les qüestions com, d’altra banda, toca en un document 
d’aquest tipus, ja que recull molts plans supramunicipals, i amb un objectiu molt 
clar que és el de l’obtenció d’unes subvencions europees. Per tant, res a dir-hi, 
està molt bé. Entenem que és un bon document i que està molt bé que aquest 
ajuntament el tingui i el faci servir, per tant, endavant.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, pues nosotros, desde Ciudadanos Esplugues, aceptamos el Plan 
Estratégico 2025 que se presenta, como una herramienta necesaria, como un 
marco global, como se ha dicho, que está lleno de buenas intenciones, de 
buenos objetivos, que luego hará falta que se desarrolle por el gobierno de turno, 
y ahí seguramente vendrán las diferencias, pero permite precisamente esa 
flexibilidad o esa diferencia de interpretación, o priorizar de forma distinta a según 
qué acción política, por lo tanto, dejando margen de actuación a las diferentes 
ideas que aquí representamos todos, ¿no? 

Lo aceptamos, como digo, como herramienta fundamental, como ese marco 
global que es necesario, y sobre todo ponderamos mucho, es fundamental que 
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Esplugues no pierda la opción, la posibilidad de acceder a los fondos europeos, 
es del todo imprescindible, y en ese sentido nuestro voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo voldria començar agraint també tot l’esforç de tots els grups municipals, 
perquè és un document realment important però també és veritat que és feixuc, 
que s’ha de fer la lectura, que s’ha de treballar, i avui agrair, per les seves 
expressions i el que han comentat, valorar aquest treball que veig que cada grup 
ha pogut fer, no? I ho agraeixo perquè és evident que és un document important 
per a aquesta ciutat, i que és un document important per diversos sentits, que 
ara miraré de desplegar.  

Avançant-me en tot cas a què el criteri del document, i això hem tingut ocasió de 
comentar-ho diverses vegades, no és un document que pretengui arribar a la 
definició d’accions, per tant, es queda més aviat en el que serien objectius i en 
el que serien quins plans són els que ens han de permetre desenvolupar aquells 
objectius. Ho dic perquè algunes referències que han fet poden tenir més a veure 
amb una concreció d’accions, i el document no tenia aquesta voluntat.  

Jo, quan ho he volgut explicar, perquè tothom m’entengui, sempre he dit que es 
tracta d’un document en el qual intentem fixar quin és el model de ciutat que 
volem, quin tipus de ciutat ens imaginem de cara al futur, i segur que aquí tindrem 
coincidències, i també alguna discrepància, segur, però en tot cas no pretenia 
anar-se fins el detall de les accions, precisament perquè el que hem volgut és 
posar el marc, el paraigua general de l’estratègia que hem de seguir per 
aconseguir aquest model de ciutat, però que evidentment després, en les 
properes legislatures, el govern que hi pugui haver en aquell moment és qui 
haurà de concretar aquelles accions a desenvolupar. 

Però sí que era molt important que consensuéssim quin model de ciutat, que 
volem una ciutat sostenible, que volem una ciutat on prioritzem les persones amb 
la mobilitat, on prioritzem els sistemes de transport sostenibles, l’habitatge, al 
que fèiem referència, que hem de millorar en habitatge públic o en termes 
d’indústria, economia, com també hem fet referència, no? Per tant, deia que és 
un document entenem que molt important per a la ciutat, com deia, definint 
aquest model.  

També l’alcaldessa hi feia referència en la seva explicació, també és un element 
que és significatiu, saber que en aquest moment la Unió Europea i altres 
administracions el que demanen a les entitats locals, el que demanen als 
ajuntaments és que tinguin clara quina és la seva estratègia de futur, perquè 
quan vulguin col·laborar amb elles o es vulguin donar subvencions, ajudes per 
tirar endavant, el que esperen és que sapiguem on anem, esperen que tinguem 
molt definit quina és la nostra estratègia, quins són els nostres objectius de model 
de ciutat, i per tant, allò que estem demanant, ajuda a la Unió Europea o a 
qualsevol altra administració, va en coherència amb aquest document que tenim 
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aprovat i escrit amb la voluntat municipal. Per tant, també des d’aquest punt de 
vista és un document molt important, no?  

Vam començar a treballar a partir d’uns DAFO en els quals exposàvem una 
diagnosi de la ciutat a partir de dades també socioeconòmiques de la pròpia 
ciutat, de la població, socioeconòmiques, etcètera, i començàvem per aquests 
DAFO que ens permetien valorar això, quines debilitats o fortaleses tenim a la 
ciutat, i a partir d’aquí anar construint aquest document. Ha comptat amb un 
important procés de participació ciutadana, que ha passat des de la ciutadania 
en general però també amb els agents socials, amb el Consell econòmic i social, 
amb el Consell de ciutat, amb els grups municipals, els propis tècnics municipals, 
que també treballen cada dia a la ciutat i, per tant, el seu criteri és important. Bé, 
un conjunt de participació ciutadana que jo crec que avala també en aquest sentit 
el contingut del document. 

En definitiva, perquè no em volia allargar, defineix una mica l’Esplugues del futur, 
si voleu a mig termini, no?, perquè hem posat un horitzó del 2025. I és un 
document, com deia el regidor d’Esquerra, que és viu, que és obert, que el tenim 
com a base, però que és evident que probablement necessiti també anar-lo 
adaptant a les circumstàncies de cada moment.  

I sobretot per destacar tres elements que inclou el propi document com a model 
de ciutat sostenible. Per una banda, tant des de la vessant mediambiental, 
econòmica o social, no?, és a dir, una ciutat de progrés, que avanci però amb 
absolut respecte a la sostenibilitat. També una ciutat intel·ligent, on els plans i la 
tecnologia de la que avui en dia disposem es posin al servei de les persones, es 
posin al servei dels ciutadans i ciutadanes, vinculat també al talent, a la formació, 
a l’emprenedoria. És a dir, al final una ciutat innovadora però, com deia, 
especialment al servei de la gent. 

I un element que per a nosaltres és especialment important és que tot aquest 
progrés, o tota aquesta evolució de la ciutat, s’ha de fer d’una forma inclusiva, 
per tant, que ningú es pot quedar enrere quan Esplugues avança en qualsevol 
d’aquests aspectes, no? És a dir, una ciutat que integra, que cuida la seva gent 
i que ofereix oportunitats de desenvolupament a tothom sense excepció. Per a 
aquells que tenen més dificultats per la seva situació personal o socioeconòmica, 
no pot ser que la ciutat avanci en termes, com deia, tecnològics o d’altres nivells, 
i que es pugui quedar enrere simplement per una diferència d’edat. Per tant, aquí 
s’ha de fer especial èmfasi en aquest sentit. 

He dit això per donar resposta a algunes de les intervencions, no amb ànim de 
discrepar sinó simplement per aclarir, diria jo. Al senyor Albert Comellas jo l’he 
trucat aquest matí una vegada també i no he pogut contactar amb vostè, amb la 
idea de donar-li resposta sobre les seves aportacions, però és veritat que amb 
això que explicava jo abans, més enllà d’algunes que em feia, que són 
evidentment més d’expressió o ortogràfiques, em feia referència també a 
algunes que feia en referència als DAFO. Donat que són treballs fet prèviament 
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per un conjunt de persones, modificar en DAFO, encara que pugui tenir raó, que 
l’escola d’infermeria no hi és i en canvi sí que hi ha el càncer center, però és 
evident que això és pel temps corregut però clar, com que és una anàlisi feta per 
la persona que hi havia en aquell moment, doncs, probablement no podia tocar. 

I amb la resta, que amb algunes podem coincidir plenament, doncs, vostè sap 
que tenim alguns plans en desenvolupament, modificacions de planejament dels 
polígons industrials, el pla director de comerç o altres, que en aquest sentit 
pensàvem que podia tenir més referència en aquests documents com a 
complement, a banda que ja estaven apuntats en el propi pla estratègic. 

El mateix passa amb la senyora Laura Benito, que feia referència al tema de 
l’habitatge. També estem iniciant els treballs per a l’elaboració del Pla del dret a 
l’habitatge i, per tant, també tindrem ocasió de parlar del tema, per això deia que 
el Pla estratègic és més el paraigua que després hem de poder desenvolupar, 
amb participació de tothom, també en els diferents plans. O el senyor Carrasco, 
que també feia referència, com deia, a algunes problemàtiques hi poden haver a 
la ciutat, però que parlem, en tot cas, de solucions a partir d’accions concretes. 
Aquí hem de desenvolupar els plans, i a partir d’aquí es formalitzaran accions, i 
el document no tenia tant aquesta voluntat. Simplement ho dic com a aclariment. 

També aprofito per comentar que és veritat, que en aquest cas el propi document 
inclou plans o desenvolupaments que no tenen a veure únicament amb 
l’Ajuntament, sinó que són competència també d’altres administracions, però 
això passa sempre. Allà on no tenim competències hem de col·laborar o 
participar amb altres administracions. El cas de l’habitatge n’és un, però en 
termes de transport públic o en altres qüestions evidentment no som els 
ciutadans i ciutadanes d’Esplugues els que hem d’afrontar aquestes despeses, 
o com a mínim totalment, sinó que ho hem de fer amb la participació d’altres 
administracions.  

En el mateix sentit pel que deia la CUP, o els problemes que posava de relleu, 
tot dient també que hi ha competències compartides, però que tot i així, sí que, 
com a mínim en els plans que tenim de desenvolupament proper, aquells 
aspectes que vostè comentava es tenen en compte. La millora d’equipaments, 
infraestructures, habitatge, etcètera, són elements que estem treballant, en 
aquest sentit. 

I per últim, només dir que en el cas d’Iniciativa feia referència al tema del pla 
Porta Barcelona, i tal com està recollit en el document, el que es constata és que 
aquest pla està aprovat, i que per tant pot tirar endavant, i el que diu més aviat 
és que hem de saber aprofitar aquestes oportunitats, i és el que recull el 
document tenint en compte que això és una realitat. Però vaja, en tot cas torno 
a dir que és un aclariment, no és cap discussió al respecte al que vostès 
plantejaven. 

Bé, per tot plegat, doncs, 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 Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, 
Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. 
Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco 
González, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir setze 
vots. Voten en contra la regidora Sra. Anna Coll Zabala, és a dir un vot. S’hi 
abstenen les regidores Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas i Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, és a dir tres vots. El dictamen s’aprova per majoria 
absoluta. 

 

ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
(DUPROCIM). 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs passem al següent punt, el punt número 8 és el dictamen que proposa 
l’aprovació definitiva del document únic de Protecció Civil Municipal, 
DUPROCIM.  

En compliment de la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, es va elaborar 
el document únic de Protecció Civil Municipal d’Esplugues de Llobregat. El Ple 
de l’Ajuntament el va aprovar en la sessió del 5 de novembre de 2017, de manera 
inicial.  

El text íntegre del document es va sotmetre a informació pública per un termini 
de trenta dies hàbils, i transcorregut el termini no es va presentar cap 
suggeriment o al·legació, i en sessió ordinària de la Comissió Municipal de 
Protecció Civil, que es va celebrar el 17 d’abril d’enguany, de 2018, es va emetre 
informe previ d’aprovació del DUPROCIM.  

Per tant, una vegada superats tots aquests tràmits, en aquests moments es 
proposa al Ple aprovar definitivament el document únic de Protecció Civil 
Municipal d’Esplugues de Llobregat.” 

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

De conformitat amb el que estableix l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de Protecció Civil de Catalunya els municipis són les entitats bàsiques de la 
protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general d'actuació i de 
planificació en aquesta matèria; exerceixen les funcions que els atribueix 
aquesta Llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti necessària en 
l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi 
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ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats 
públiques. 

Aquest article també determina que correspon als plens dels ajuntaments 
aprovar el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics municipals, els 
plans d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació 
de protecció civil d'àmbit municipal. 

Aquests plans de protecció civil municipals els han d’aprovar els plens dels 
ajunta-ments amb la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal 
de protecció civil, si n’hi ha, mitjançant el Document únic de protecció civil 
municipal que, en tramitació conjunta, s’ha de sotmetre al plenari. 

El Document únic de protecció civil municipal s’ha de trametre a la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir, 
d’acord amb el que estableixen la legislació en matèria de protecció civil i aquest 
Decret. 

En compliment dels que s’ha indicat als punts anteriors, s’ha procedit a 
l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 
d’Esplugues de Llobregat, per part dels serveis tècnics municipals amb data 
octubre de 2017.  

Aquest document ha estat revisat prèviament pels Serveis Tècnics de la Direcció 
General de Protecció Civil. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 15 de novembre de 2017, va 
aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 
de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. 

Atès que en compliment del que determina la legislació vigent i segons l'acord 
d'aprovació, el text íntegre del Document Únic de Protecció Civil Municipal s’ha 
sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des 
del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), en data 27/12/17, als efectes de que les 
persones interessades puguin formular els suggeriments i/o al·legacions que 
estimin convenients. 

Atès que transcorregut el termini esmentat, no s’ha presentat cap suggeriment 
i/o al·legació. 

Atès que en sessió ordinària de la comissió municipal de protecció civil de data 
17 d’abril de 2018, es va emetre informe previ d’aprovació del DUPROCIM. 

Es proposa: 
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Primer.- Aprovar definitivament el Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) d’Esplugues de Llobregat, elaborat pels Serveis Tècnics 
Municipals. 

Segon.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a 
l’homologació dels plans que pugui contenir, d’acord amb el que estableixen la 
legislació en matèria de protecció civil. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Siquier diu: 

“A favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“A favor.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Nosaltres també hi votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues vota a favor.” 

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 Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, 
Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. 
Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, 
Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco 
González, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir dinou 
vots. S’hi absté la regidora Sra. Anna Coll Zabala, és a dir un vot. El dictamen 
s’aprova per majoria absoluta. 

 

 

ACORD NÚMERO NOU.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS, A 1 DE GENER 
DE 2018. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 9 és el dictamen que proposa l’aprovació de la revisió anual del 
Padró municipal d’habitants, a 1 de gener de 2018. 

En compliment del que disposa la normativa aplicable, en relació amb la gestió, 
revisió i actualització del Padró municipal d’habitants, es proposa al Ple aprovar 
la revisió anual del Padró a data de l’1 de gener de 2018, amb el següent resum: 
població de dret, 46.726 habitants, dels quals 22.336 són homes i 24.390 són 
dones. 

Vam poder comprovar durant la informativa que vam veure algunes xifres més, 
que s'ha produït un creixement petit però en termes corporatius comparats potser 
no ho és, i estem parlant de 680 habitants més –680 habitants més. 

Bé, doncs, ara el que pertoca és aprovar el dictamen.” 

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

En compliment del que disposa l’article 81 del Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals i de les resolucions del 9 d’ abril de 
1997, del 21 de juliol de 1997, 6 d’octubre de 1999 i del 29 de desembre de 2003, 
amb relació a la gestió, revisió i actualització del Padró d’ habitants. 

D’acord amb l’anteriorment exposat, 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
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PRIMER.- Aprovar la Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants del Municipi 
d’Esplugues de Llobregat de l’1 de gener de 2018 amb el resum numèric que es 
detalla a continuació: 

Població de dret: 46.726 habitants, dels quals 22.336 són homes i 24.390 són 
dones. 

SEGON.-  Traslladar el present acord a la Delegació Provincial de l’Institut 
Nacional d’Estadística. 

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

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“A favor.” 

La senyora Coll diu: 

“A favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Grup Municipal del Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Hi votem a favor.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular també hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Nosaltres, com sempre, volem posar de manifest l’absurditat que els regidors 
haguem de votar això, però hi votem a favor també.” 

El senyor Roldán diu: 
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“Sin que sirva de precedente, compartimos criterio con Esquerra Republicana en 
este caso, y nuestro voto también es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

El dictamen s’aprova per unanimitat. 

 

ACORD NÚMERO DEU.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LES 
FESTES LOCALS DE L’ANY 2019. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt següent, el punt número 10, és el dictamen que proposa l’aprovació de 
les festes locals per a l’exercici 2019. I del que es tracta en aquest dictamen és 
aprovar aquestes festes. Es proposa fer-ho per als dies 10 de juny, que és la 
segona pasqua, i el 21 de setembre, que és el dia del patró, Sant Mateu.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Informats per la Generalitat de Catalunya que, d’acord amb l’article 37.2 del 
l’Estatut dels treballadors el qual indica que de les catorze festes laborals, dues 
tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el 
qual estableix que les dues fetes locals seran fixades per Ordre del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius, es 
requereix a aquest ajuntament per tal que també aprovi i comuniqui les dues 
festes locals corresponents. 

Atès el que disposa l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol. 

Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
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Declarar festes locals d'Esplugues de Llobregat per a l'any 2019, els dies 10 de 
juny  i 21 de setembre. 

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

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, creemos que la segunda pascua distorsiona menos a las familias y, por lo 
tanto, votaremos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Nosaltres ens hi abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, com fem cada any en aquest punt, nosaltres proposem que les 
dues festes locals coincideixin amb les dues festes majors, la gran i la petita. 
Pensem que és una manera de mantenir vives les tradicions i de no caure en el 
parany de ser una extensió de Barcelona, si més no en aquest aspecte. Per tant, 
hi votarem en contra.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Nosaltres també pensem que el calendari festiu local és patrimoni, patrimoni en 
aquest cas immaterial, però que no donant festiu la festivitat de Santa Magdalena 
entenem que fem un flac favor al nostre patrimoni local i, per tant, votem en 
contra.” 

El senyor Roldán diu: 
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“Bien, desde Ciudadanos, como los últimos años, apoyamos la decisión de la 
fiesta, hacerla coincidir con la segunda pascua, con Barcelona y grandes 
ciudades, sobre todo priorizando la conciliación familiar y laboral, hay muchos 
padres que trabajan en Barcelona, también gente que sus familiares, sus hijos, 
estudian allí, y Santa Magdalena igualmente se celebra, pero de ahí a pasarlo a 
festivo local no lo compartimos, y nuestro voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

 
 

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

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 11 és el dictamen que proposa donar compte d’un decret 
d’Alcaldia en matèria de personal.  

En aquest cas, donem compte d’un decret pel que es va resoldre l’acomiadament 
disciplinari d’un treballador laboral. La baixa es va produir el 18 de maig de l’any 
en curs. És un donar compte, i si no tenen cap qüestió podem passar al següent 
punt. 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

 
ACORD NÚMERO DOTZE.-  DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
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El punt 12 és el dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla 
i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

Precisament, actualment les places vinculades a tasques que comporten l’accés 
a bases de dades protegides i registres automatitzats han d’estar reservades a 
personal funcionari. Llavors, aprofitem aquest moment precisament per tenir en 
compte aquesta vacant produïda per la rescissió de contracte d’una de les places 
de personal laboral, i aprofitar per fer l’adaptació que acabem de comentar.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Les Administracions Públiques tendeixen a estructurar les seves organitzacions 
per aconseguir l’objectiu d’eficiència en l’actuació administrativa municipal. El 
nostre Ajuntament per tal d’assolir aquest objectiu, que està vinculat als principis 
d’eficàcia i efectivitat en la gestió pública, pretén millorar la qualitat dels serveis 
que es presten. 
L’objectiu doncs, de la nostra organització, és assolir un alt nivell d’eficiència que 
faciliti una actuació administrativa orientada a la millora de la prestació dels 
serveis públics a la ciutadania i, en general, de tots aquells que es relacionen 
amb l’Administració. 

Atesa, entre altres necessitats, la de donar compliment a les legislacions vigents 
en matèria de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades (en endavant RGPD), i en seguretat de la informació, Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual s’aprova l’Esquema Nacional de 
Seguretat, modificat pel RD 951/2015 de 23 d'octubre i Reial decret 951/2015, 
de 23 d’octubre, de modificació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual 
es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració 
electrònica (en endavant ENS), on a part de ser necessari el nomenament i 
assignació de les figures recollides a aquestes lleis a l’Ajuntament, ens diu que 
preferentment el personal que hagi de realitzar aquestes funcions, així com 
qualsevol altra que pugui estar relacionada o bé, hagi de tenir o pugui tenir accés 
a dades personals haurà de ser personal funcionari.  

Atès que en data 25 de maig de 2018 i mitjançant Decret d’Alcaldia 2018/1677 
es va resoldre finalitzar la relació laboral amb un treballador de l’Organització 
inclòs dintre del règim laboral que ocupava una plaça de Tècnic/a, i el lloc de 
treball de Tècnic/a Informàtic.  

Vist l’informe signat pel Director de Sistemes d’Informació i coneixement i pel 
Director de Tecnologies i Innovació Tecnològica, on fan constar la necessitat 
d’adaptar les funcions del lloc de treball de Tècnic/a Informàtic, que està vinculat 
a la plaça de personal laboral que ha quedat vacant, a la nova estratègia 
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municipal directament relacionada amb el Pla Director de Sistemes i el Pla 
Estratègic SmartCity. 

Atès l’informe emès per la Coordinadora Tècnica de Recursos Humans del qual 
es desprèn, d’entre d’altres, que aquestes modificacions no comportaran cap 
modificació pressupostària.  

Atès que de l’esmentada modificació s’ha informat a la Junta de Personal i 
Comitè d’Empresa. 

Es  proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

Primer.- Transformar una plaça de Programador  Informàtic en règim laboral a 
una plaça de Tècnic/a de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de 
Tècnics de Grau Mitjà, Tècnic/a mig del Grup de classificació A2, nivell 21 en 
règim funcionarial.  

Segon.- Aprovar  les descripcions i valoracions dels llocs de treball que consten 
com annex a aquest acord (Annex I).  

Tercer.- Aprovar la Plantilla Municipal i Relació de Llocs de Treball que consten 
en annex a aquest acord (annex II). 

 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

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

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“A favor també.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat 
Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, 
Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. 
Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, 
Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco 
González, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir dinou 
vots. S’hi 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 DONAR COMPTE 
D’UN DECRET D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE SECRETARIA ACCIDENTAL I 
LLETRATS/DES DE SUPORT DURANT EL MES D’AGOST. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt 13 és el dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en 
matèria de secretaria accidental i lletrats de suport durant el mes d’agost, i en 
concret es tracta del nomenament de secretari accidental i de lletrat/lletrada de 
suport directe al secretari de la Corporació durant el període del mes d’agost, a 
fi de garantir les funcions jurídiques corresponents. 

Saben que a partir de la nova normativa és preceptiu fer-ho pel Ple, per tant, a 
partir d’ara això és el que ens pertocarà cada cop que s’apropi el mes d’agost. 
És una cosa que fins ara no fèiem perquè la normativa anterior no ens requeria 
haver-ho de fer. Per tant, el canvi. Segurament la sorpresa també el dia que va 
passar al punt de la informativa, però és un punt de pur tràmit que ara sí que 
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pertoca aprovar-ho per la informativa, i en aquest cas ja definitivament aquí, en 
el Ple.”  

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
La recent normativa estatal en matèria de funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional, permet, en els supòsits de vacances, assumptes propis o altres causes 
per un períodes inferiors a un mes, el nomenament accidental a un funcionari de 
la Corporació. 

Vista la necessitat de cobrir les suplències en període de vacances i, en concret, 
durant el mes d’agost del present any, tant de la persona titular del lloc de 
secretaria com de les persones que ocupen els llocs de lletrat/da de suport a 
secretaria; 

Vist el recent Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional 
i la resta de normativa aplicable; 

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

Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2018/1770, de 29 de maig, de 
nomenament de secretari accidental i de lletrat/da de suport directe al secretari 
de la Corporació, durant el període del mes d’agost, a fi de garantir les funcions 
jurídiques atribuïdes als llocs de treball esmentats. 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 

ACORD NÚMERO CATORZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
DE L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN FUNCIONARI 
MUNICIPAL. 

El punt 14 és el dictamen, aquest sí s’ha d’aprovar, que proposa l’aprovació de 
l’autorització de compatibilitat d’un funcionari municipal. 

En aquest cas se’ns ha demanat aquesta compatibilitat, i es tracta de reconèixer 
el funcionari interí en plaça de subaltern i en lloc de treball d’auxiliar de Serveis 
en el CEIP Gras Soler, la compatibilitat per exercir una activitat privada com a 
conserge en una finca privada durant el mes d’agost, període de les serves 
vacances d’estiu, comprometent-se, com sempre en aquests casos de 
reconeixement de compatibilitat, 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 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
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Vista la sol·licitud efectuada per part del funcionari interí en plaça de subaltern i 
que ocupa el lloc d’auxiliar de Serveis en el CEIP Gras Soler, d’autorització de 
compatibilitat per exercir una activitat privada com a conserge en una finca 
privada durant el mes d’agost. 

Vist que el sol·licitant ha manifestat que l’exercici d’aquesta activitat la realitzarà 
durant el mes d’agost, període de les seves vacances d’estiu, i a no participar en 
assumptes en els quals puguin resultar afectats interessos de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 

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. 

Atès l’informe favorable emès per la coordinadora tècnica de Recursos Humans. 

Es proposa a l’Ajuntament en Ple: 

PRIMER.   Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel funcionari interí en plaça de 
subaltern i que ocupa el lloc d’auxiliar de Serveis en el CEIP Gras Soler, 
d’autorització de compatibilitat per desenvolupar una activitat com a conserge en 
una finca privada durant el mes d’agost, període de les seves vacances d’estiu, 
per entendre que en les condicions compromeses d’exercici no s'impedirà o 
menyscabarà l'estricte compliment dels seus deures i no resta compromesa la 
seva imparcialitat i independència. 

En cas que les condicions anteriors siguin desateses en qualsevol moment, 
l’autorització restaria sense efectes, sense perjudici de les responsabilitats que 
es podrien derivar. 

SEGON. Inscriure l'autorització atorgada en el Registre de personal de la 
Corporació. 

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

“Ara sí. A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 
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“Sí, bien, desde Canviem Esplugues, como hemos dicho en otras ocasiones, no 
estamos de acuerdo con las compatibilidades del personal del ayuntamiento, 
aunque sea legal. Creemos necesario que la dedicación a su puesto de trabajo 
ha de ser total. Si un trabajador de nuestro ayuntamiento quiere dedicarse a otra 
actividad, tiene una fórmula recogida en el Estatuto de los trabajadores, como es 
solicitar una excedencia. 

En estos momentos en que desde el Ayuntamiento estamos trabajando y 
haciendo pedagogía para la reforma horaria y la conciliación familiar, no 
podemos apoyar cosas que queremos cambiar, por lo tanto, Canviem Esplugues 
votamos en contra.” 

La senyora Coll diu: 

“Nosaltres hi votarem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Grup Municipal del Partit Demòcrata hi vota a favor també.” 

La senyora Zafra diu: 

“Nosaltres en aquest punt ens centrarem en la contradicció que suposa, al nostre 
entendre, que una empresa, en aquest cas l’Ajuntament, doni vacances a un 
treballador, alhora que li dona permís per treballar durant aquestes vacances. 
Les vacances són un dret i entenem que ha de ser així, com a tal, i hem de vetllar 
perquè tots els treballadors i treballadores els tinguin. Hi votem en contra.” 

La senyora Haro diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“A favor també.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo només per aclarir. No és que li donem vacances, és el seu dret. És un 
treballador i té dret a les vacances, per tant, fa vacances. Si a les vacances 
decideix fer una activitat o fer-ne una altra..., però en tot cas li pertoquen i hi té 
dret, no? Per tant, ha de poder fer les vacances. 
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Serà per a vostès en tot cas. Jo només el que volia aclarir és que vostè ha dit 
que li donem vacances. No, les vacances se les ha guanyades la persona, és el 
seu dret. El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

 

MOCIONS 

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

“Dins l’apartat de mocions, la 17/18 és la moció del Grup Municipal de Ciutadans 
de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, sol·licitant l'elaboració i aprovació del 
reglament de segona activitat per als agents de la Policia Local d'Esplugues. 

Per a la seva defensa té la paraula el senyor Julio Roldán.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, gracias. Presentamos una moción al Pleno de Esplugues donde 
proponemos la aprobación de un reglamento para la segunda actividad de la 
Policía local de nuestro municipio, que fundamentalmente pretende dos cosas: 
una es dar cumplimiento a la ley, es imperativo legal, la ley dice que el 
ayuntamiento debe hacer este reglamento y darle forma, tenemos uno muy 
antiguo y toca poner a ello sí o sí; y la segunda parte es que también, aparte de 
mejorar y clarificar bastante los derechos de nuestros funcionarios de Policía 
Local, también mejoraría la eficiencia del ayuntamiento en cuanto a procesos de 
selección, en ahorro de costes, cubrir vacantes de forma más rápida, etcétera. 

Bueno, como a día de hoy no tiene el apoyo que sí esperamos conseguir con 
más trabajo, porque es una moción trabajada con algunos sindicatos, queremos 
ampliar a la mayoría, o a todos los que estén disponibles, hacer reuniones con 
el resto de grupos municipales y conseguir un mayor consenso, la vamos a dejar 
sobre la mesa con este objetivo, para que se trate durante el mes de julio.” 
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La moció es deixa sobre la taula a proposta del grup municipal C’s. 

 
 
18/18.- Moció del grup municipal de la CUP de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat en defensa dels drets de l'Adrià Carrasco. 
 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, llavors passem a la següent moció, a la 18/18, la moció del Grup Municipal 
de la CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa dels drets de 
l’Adrià Carrasco. Per a la seva defensa té la paraula la senyora Anna Coll.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, aquesta moció l’entrem la CUP perquè solament la podíem entrar els partits 
polítics, però és un acord que havia de ser entre tots els grups municipals, que 
va proposar el grup de suport «Adri, et volem a casa», i com a tal, en no arribar 
l’acord in extremis, ens vam veure en la necessitat d’entrar-la a l’últim moment. 
Llegeixo els acords directament, que és el que és més vinculant. 

«És encara massa propera l’època en què el terrorisme va ocasionar víctimes, a 
l'Estat Espanyol en general i a Catalunya en particular, com per admetre l'ús frívol 
d'aquest terme sense considerar-ho una ofensa a les persones que en van ser 
afectades. 

Volem posar de manifest que és pública i notòria la trajectòria personal de l'Adrià 
i la seva integració en el teixit associatiu d'Esplugues, tant en entitats de caire 
social cultural comen d'altres de caire reivindicatiu i pacífic. 

Sense prendre partit en cap sentit pels seus posicionaments ideològics, 
defensem el seu dret, i el dret de tothom, a expressar les seves idees de forma 
no violenta. 

Expressem el nostre respecte més absolut per la labor i la professionalitat dels 
funcionaris de tots els cossos de seguretat del país, però a la vegada expressem 
també els nostres dubtes sobre l'operatiu i la idoneïtat del disseny de l'operatiu 
policial del passat 10 d'abril, pel que fa a la dimensió i proporcionalitat. 

Tenim la percepció que la naturalesa de les protestes ciutadanes en les quals va 
poder participar l'Adrià no és constitutiva dels delictes que se li imputen, i ho 
volem posar de manifest. 

Fem costat, i aquí hi havia dues opcions, ens farà una resposta el Partit 
Socialista, «a la causa o directament al grup de suport ‘Adri et volem a casa’»”.  

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

“Voto favorablement, òbviament, i lamentar que no s’hagi arribat a un acord per 
fer una declaració institucional, que pensava que era l’objectiu final, intentar 
assolir un acord amb un document que des de Ciutadans fins a la CUP, tothom 
pogués signar. Però reitero el meu vot a favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Bueno yo, en varias ocasiones, cuando se me ha preguntado, me he 
manifestado públicamente y he dicho no una, no, varias veces, que para mí los 
derechos por los cuales se le acusa a este vecino para mí no constituyen delitos 
de terrorismo. Esto lo he dicho ya varias veces y quiero que vaya por delante. 

Dicho esto, como usted bien ha comentado, parte del texto de la moción que 
presenta se corresponde con el texto de la declaración institucional que teníamos 
ya bastante avanzado y consensuado entre todos los grupos municipales y 
concejales no adscritos. Uno de los criterios y de las condiciones, por lo menos 
por mi parte, era que la declaración institucional careciera de opiniones y 
consideraciones políticas y valorativas, de modo que el texto pudiera ser 
acordado por todos de la forma más neutral posible. Los añadidos en la moción, 
en parte del punto 4, y el punto 5 en toda su totalidad, entiendo que no cumplen 
con este criterio inicial. 

En cuanto al punto 6, que al final no sé cómo ha quedado el punto 6…  Bueno, 
pues si el punto 6 queda como actualmente se ha presentado, mientras que 
nosotros intentábamos ponernos de acuerdo y consensuar un texto en 
Esplugues, estaban apareciendo carteles con la imagen de guardias civiles, y se 
iban produciendo pintadas reivindicativas, que es muy democrático pero 
realmente han resultado bastante incívicas, como decía, pintadas reivindicativas 
de forma indiscriminada y reiterada, acciones que han provocado malestar y 
quejas por parte de muchos vecinos y vecinas en nuestra ciudad.  

Tampoco puedo coincidir con algunas de las afirmaciones que hace nuestro 
vecino en su carta publicada en los medios de comunicación.  

Votar a favor o abstenerme en esta moción iría conforme a mis criterios y a mis 
principios para llegar a un acuerdo, y por otro lado sería aprobar este tipo de 
actuaciones reivindicativas y, por lo tanto, votaré en contra. Con todo el dolor, 
¿eh?, porque yo realmente siempre he manifestado que para mí no era 
terrorismo y hubiese querido, este ayuntamiento lo sabe y lo saben todos los 
grupos municipales, lo sabe usted, que desde el primer momento he estado a 
disposición de todos ustedes para llegar a un acuerdo. Lo lamento muchísimo.” 

El senyor Carrasco diu: 
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“Bien, esta moción está muy ajustada a los debates que hemos tenido, y es de 
aquellas a las que no se puede que no, por lo tanto, Canviem Esplugues 
votaremos que sí.” 

El senyor Siquier diu: 

“A veure, des del Grup Municipal del Partit Demòcrata hem reiterat sovint el 
nostre posicionament sobre aquesta qüestió. Subscrivim aquesta moció, la 
votem a favor i no podem admetre de cap mena de manera suposar que aixecar 
barreres o tallar alguna autopista sigui delicte de terrorisme o sedició.” 

La senyora Millà diu: 

“Bé, des d’Iniciativa, si des de la CUP s’accepta el que n’havíem parlat, també 
ens agradaria subscriure la moció. I volem dir que, bé, el ple passat sembla es 
va adquirir, o l’alcaldessa va adquirir el compromís, o tots plegats vam adquirir el 
compromís d’arribar a un consens i treure un document conjunt en defensa dels 
drets de l’Adrià, que pel que es veu no ha estat possible. 

Des de l’Alcaldia se’ns demanava un esforç pel consens, i sembla ser que aquest 
esforç només l’ha fet una part dels grups, els que d’alguna manera estaven 
d’acord –estàvem d’acord– amb el text inicial que s’havia mig pactat amb els 
amics de l’Adrià.  

Hem renunciat aquests grups, entenc jo, a posicionaments que ens semblaven 
irrenunciables, en ares del consens. Tot i així, doncs, al final s’han anat tirant 
enrere, no sabem quin serà el vot del Partit Socialista, però pel que es veu, 
l’esforç no tothom l’entén igual. Hi votem que sí.” 

La senyora Haro diu: 

“A veure, ens consta que s’ha intentat negociar durant tot aquest mes, i que s’ha 
avançat molt considerablement en els acords, però finalment les diferències amb 
el meu partit són massa grans, i hi hem de votar en contra.”  

El senyor Torras diu: 

“Bé, doncs des d’Esquerra Republicana també subscrivim la moció i hi votem a 
favor. Pensem que és una vergonya que no s’hagi pogut arribar a un acord de 
tots els grups, perquè al final, en aquest cas només es tractava de posar-se al 
costat d’un veí d’Esplugues que està patint una injustícia evident, que tothom 
reconeix que és una situació injusta, amb la boca petita, amb la boca gran, en 
privat o en públic, però tots sabem que això és una injustícia com una casa, i és 
una persona d’aquest poble que té problemes greus.  

Per tant, entenem que en aquest ple hi ha grups més preocupats pel vot dels 
seus votants que no pel benestar de tots els ciutadans d’Esplugues i, per tant... 
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És una llàstima constatar-ho, i a més a més tenint en compte que aquest text 
està tan descafeïnat que entenc que tothom hauria pogut votar-hi a favor. 

Bé, això, és una llàstima constatar-ho. Nosaltres hi votem a favor, i cadascú sap 
la seva consciència.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien. El posicionamiento de Ciudadanos Esplugues en este tema es conocido. 
Estamos hablando, aquí se habla de dar soporte a un vecino de Esplugues, que 
recordamos que está huido de la justicia de forma voluntaria, por un acto en que 
actuaba como un comité de defensa de la república, los denominados CDR, y 
que todavía se encuentra en secreto de sumario. Decíamos en las preguntas del 
pleno anterior que es verdad, que podía parecer exagerada la acusación de 
terrorismo por la información que hay, que no la tenemos toda porque, repito, 
está bajo secreto de sumario, pero como era el mismo acto donde habían 
juzgado a otra vecina de Viladecans, decíamos que tranquilidad total, que luego 
el juez…, oye, puedes tener una acusación, pero al final es el juez el que 
determina el tipo de delito, la proporcionalidad, etcétera. No porque le acusen de 
terrorismo, no te van a acusar de asesinato en España hoy en día si no has 
cometido un asesinato, ni nada parecido. 

Queremos hacer varias consideraciones, si nos dejan, sobre la moción, ya que 
en nuestra opinión no es lo mismo lo que dice a la realidad que nos hemos 
encontrado, ¿verdad?, por eso el esfuerzo se ha ido haciendo en base al 
consenso por todos los grupos en varias reuniones, hasta que vino también la 
manifestación del domingo y esta carta que envió, que hizo pública este chico, 
nuestro vecino Adri, que, bueno, donde se manifiesta, y entonces la realidad, 
como digo, nos parece muy distinta a lo que dice la moción. 

Por un lado, pensamos que los derechos y las libertades para expresar cualquier 
posicionamiento político en España, como país miembro de la Comunidad 
Europea, hoy está fuera de toda duda, por lo tanto, es una de las cosas que pide 
la moción, y sobra.  

En el punto 4 de la moción también se expresa el respeto absoluto a la labor de 
los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Mientras este chico en 
su carta nos decía que todavía hay gente que piensa que la Policía está para 
protegernos, ¿no? Entre otras cosas. Por lo tanto, lo vemos muy contradictorio. 

En el punto 5 de la moción también se afirma que tenemos la percepción de que 
los actos que se deben juzgar no son constitutivos de delito. Ustedes no dicen 
de terrorismo, dicen de ningún delito. Sí, sí, tal cual. 

Por lo tanto, nos parece que esto en cualquier estado de derecho moderno actual 
lo decidirá un juez, no unos cuantos concejales de la ciudad en cuestión, en este 
caso Esplugues.  
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También se habla en la moción de que el ayuntamiento debe fomentar la 
convivencia entre vecinos. En esto sí que coincidimos plenamente, pero cómo 
se puede defender en este caso a la plataforma que da soporte a «Adri et volem 
a casa», cuando tras la manifestación del pasado domingo lo que hemos 
encontrado es un montón de quejas de otros vecinos que han sufrido pintadas 
en sus inmuebles, en sus locales comerciales, en su comunidad de propietarios, 
también pintadas en espacios públicos sin ningún respeto a la diversidad y a la 
convivencia. 

Nosotros lo que vemos con preocupación es cómo además no se produjo 
ninguna identificación durante todos estos hechos, lo que provoca que aumente 
la tensión entre los vecinos que sí cumplen las normas y no comparten estos 
comportamientos. 

Por tanto, pensamos que los partidos políticos democráticos lo que debemos 
defender es el respeto a estos espacios comunes, el cumplimiento de las normas 
que aceptamos todos para nuestra convivencia, y además condenar cualquier 
acto que merme esta convivencia, como los que promueven últimamente los 
llamados CDR. 

Igualmente, queremos instar al ayuntamiento a que contabilice el coste de la 
brigada de limpieza anual que supone la retirada de todos estos elementos, 
como pintadas, pegatinas, carteles, etcétera, y que ponga todos los medios para 
que nadie se adueñe de lo que debe ser de todos y se debe respetar al máximo. 

Por todo esto, nuestro voto será en contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo, en tot cas per aclariment, perquè feia referència el portaveu de Ciutadans 
al punt 5, el que diu és que teníem la percepció que la naturalesa de les 
propostes ciutadanes a les quals pot haver participat l’Adrià no és constitutiva 
dels delictes que se li imputen, aquí no diu res més, eh? No diu cap delicte ni 
res, diu «dels que se li imputen».” 

El senyor Roldán diu: 

“És que se li imputa terrorisme.” 

El senyor Sanz diu: 

“Dels que se li imputen, no diu cap ni diu res. Ho dic per aclarir –per aclarir. 
Només per aclarir. 

Bé, nosaltres, i crec que n’han fet referència ja alguns dels portaveus, és veritat 
que el text de la moció recull en gran part el text que s’havia intentat consensuar 
entre els diferents grups municipals arran, jo diria del d’abans però també del 
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darrer ple municipal, s’havia intentat consensuar un text. I com dic, gran part per 
no dir tot, no és el que s’havia anat treballant. 

I és veritat, i jo crec que val la pena ressaltar-ho, que quan parlem d’aquest 
consens, i crec que a ningú se li escapen les dificultats que hi podien haver, i que 
hi ha, perquè ja s’estan posant de manifest, de trobar aquest consens, jo crec 
que cal reconèixer que tothom havia fet esforços. Vull dir que cessions o no, jo 
crec que tothom ho va intentar, que tothom havia intentat buscar aquest consens, 
que finalment no es va donar. No diré uns més que altres, però crec que tothom, 
com a mínim algun esforç va fer. Petit o gran, tothom va fer esforços per trobar 
aquest consens. 

I com deia, aquest text és veritat, jo crec que vam estar molt a prop de tancar 
aquesta proposta, però malauradament finalment no va poder ser. I ho he de dir 
perquè penso que és així, també crec que s’ha posat de manifest en les 
intervencions. És veritat que aquest treball de consens ho estàvem fent abans 
de la publicació de la carta de l’Adrià, i abans de la manifestació del dia 10, i he 
de dir que pensem que probablement el desenvolupament d’aquestes accions 
no van ajudar el consens. Si més no, estaríem a prop de tancar-ho, i 
probablement simplement dir que no van ajudar al consens per part de tots els 
grups. 

I a banda d’això, reiterar-nos: nosaltres ja ho hem dit diverses vegades, ho hem 
expressat, el nostre grup està fermament compromès amb garantir, per 
descomptat, el dret a la llibertat d’expressió i, de fet, col·laborem perquè així es 
pugui fer de forma endreçada i amb tota la llibertat, i que a més a més és l’estat 
de dret el que precisament garanteix totes les opinions, que es puguin expressar 
i defensar, no? 

Però també és cert que volem que aquestes expressions es facin de forma 
correcta i no compartim que a l’hora de fer una manifestació o una reivindicació, 
una protesta, sigui necessari fer pintades, si més no en determinats llocs, posar 
«enganxines» o malmetre el mobiliari urbà, bàsicament perquè sempre pensem, 
i ho hem defensat així, que l’espai públic és de tothom, i que quan és de tothom, 
ni que sigui de forma directa o indirecta no se’l pot apropiar ningú, ha de ser 
compartit. Per tant, l’hem de fer servir tots, també per reivindicar i per protestar, 
però ho hem de fer respectant aquest espai que ha de ser per a tothom. De fet, 
en moltes ocasions les protestes han anat en aquest sentit, independentment de 
la causa de la manifestació o de la protesta, no? 

I sí, és evident que tampoc compartim els objectius polítics que poden perseguir, 
legítimament, els CDR, i tampoc potser les formes amb les que ho fan. Però vull 
que quedi molt clar, perquè ho hem dit, torno a dir, moltes vegades: que no 
coincidim políticament no vol dir que haguem de respectar, per descomptat, el 
dret a manifestació, a la reivindicació i a poder expressar lliurement per part de 
tothom, sigui quines siguin les seves idees. I tampoc ha de resultar un 
impediment, que no coincidim, perquè diguem clarament, o com a mínim pel 
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coneixement que tenim dels fets, estem convençuts que l’Adrià no és cap 
terrorista. I estem convençuts que les acusacions que se l’imputen per part de la 
fiscalia són desproporcionades, i que a més a més no es corresponen amb els 
fets en els que l’Adrià hagi pogut participar, no? Tan convençuts estem que a 
més pensem que la justícia ho ha de veure així. Ho ha de veure així perquè és 
pràcticament, diria, una evidència, que no hi ha constitució d’aquests delictes.  

És per això que confiem en aquesta part de la justícia, que també pensem que 
l’Adrià hauria de poder comparèixer, convençuts, com dic, de la proporcionalitat 
i l’equitat en què aquests principis s’han d’aplicar, no? 

I ho deia al principi, en referència als regidors a l’hora de buscar el consens, però 
vull també ampliar aquest consens i aquesta voluntat reconeixent també l’esforç 
de la plataforma «Adri et volem a casa», així com la de la CUP, que també ha 
presentat aquesta moció, i per tant, nosaltres en la moció hem fet arribar a la 
CUP dues esmenes, a què feia referència. Nosaltres ja..., bé, crec que queda 
evident que es si es respectaven aquestes dues esmenes, s’integraven aquestes 
dues esmenes, el nostre vot seria favorable. 

D’aquestes dues esmenes, una el que deia era, en el punt 6, substituir el redactat 
actual per «fem costat a la causa del grup de suport ‘Adri et volem a casa’», a la 
causa. I el punt 5, en el redactat que té actualment, que diu «tenim la percepció 
que la naturalesa de les propostes ciutadanes en les quals pot haver participat 
l’Adrià no és constitutiva dels delictes que se l’imputen i ho volem posar de 
manifest», afegíem «l’Adrià, que té dret a la presumpció d’innocència, posar-se 
a disposició de la justícia, i demanem en tots els casos l’aplicació dels principis 
de proporcionalitat i equitat de la mateixa».  

Clar, nosaltres hem fet –la senyora Coll ens preguntava– aquestes dues 
esmenes, i en funció d’això nosaltres definim el vot.” 

La senyora Coll diu: 

“És molt clara la resposta perquè ho hem parlat aquest matí, que pel que fa a 
aquesta última era inviable que s’acceptés, i l’altra, si el fet d’acceptar-la o no 
modifica el posicionament, doncs sí que ens ho plantejàvem, si no, no valia la 
pena.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, en tot cas, com és habitual, les esmenes les presentem perquè les volem 
integrar en tot cas per al nostre posicionament. Si són acceptades, doncs, podem 
valorar una posició, i si no són acceptades en valorem una altra. En aquest cas, 
com que no són acceptades les dues, el nostre vot serà abstenció.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Senyora Coll?” 
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La senyora Coll diu: 

“Bé, d’entrada demanar disculpes a la resta de grups que subscrivien la moció, i 
és veritat, em van avisar i se m’ha passat comentar-ho. 

I comentar també que el que genera crispació i fractura social són els cops de 
porra al cap l’1 d’octubre, i també són les noticies, per dir-li de alguna manera, 
com les d’OK Diario, que el regidor de Ciutadans comparteix als mitjans de 
comunicació sabent que són totalment falses, perquè ell estava en aquell ple i 
sap que no va passar el que va passar. Això sí que genera crispació i fractura 
social.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, hi ha alguna cosa més? Ho dic perquè... No, no? No volem intervenir més? 
Doncs, la moció queda aprovada i passem al següent punt.” 

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

  

PRECS I PREGUNTES 

La senyora Díaz diu: 

“Passem al següent punt, que és l’apartat de precs i preguntes... Sí, de precs i 
preguntes, que les formularem en l’ordre establert en el reglament orgànic 
municipal, amb el ROM.” 

El senyor Comellas diu: 

“Sí, bon vespre. Intentaré ser el més ràpid possible. Algunes són sobre temes 
que vaig demanar el darrer ple. En primer terme, el seguiment de l’arranjament 
de la càrrega de foc que hi ha sota el pont d’Esplugues. Sembla que arribarem a 
Sant Joan sense tenir això endreçat. Com que és una cosa que havia demanat 
alguns altres anys, doncs, home, demanaria que l’any que ve, a les alçades del 
solstici, tinguéssim la càrrega de foc sota el pont d’Esplugues, diguem-ne més 
alleugerida, perquè realment fa una mica de feredat tal com està. 
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En segon punt, havia retirat una moció al Ple d’abril sobre temes de lluita contra 
terrorisme, el terrorisme de veritat, de la Policia local, i encara estic pendent de 
tenir concertada una trobada amb el cap de la Policia per contrastar la viabilitat 
tècnica de les propostes, a fi d’assolir una mica de consens amb els altres grups. 
En aquest sentit, també hi havia una altra moció de Ciutadans en aquest sentit, 
que s’ha retirat també en el Ple d’avui, i jo crec que ja urgeix treballar aquest 
tema amb la Policia local, conjuntament amb la proposta que ha fet ell. 

El tercer punt és demanar una convocatòria urgent de la Comissió de Bon 
Govern i Transparència, amb l’assistència de les habilitats nacionals, per 
diversos motius. Com sabeu, hi ha uns veïns d’Esplugues que estan imputats 
per coaccions i amenaces a aquest regidor per assolir un accés als fons 
municipals. Està pendent de l’Audiència Provincial, veure si se’ls imputa també 
per proposició de malversació de cabals públics. És un tema, el de les 
aportacions municipals, que diguem-ne que ha generat polèmica a Espanya i 
Catalunya. Tenim casos de partits polítics, Ciutadans, que també ha saltat als 
mitjans pel mal ús que en pretenia fer per a finançament il·lícit del partit, per tant, 
jo crec que a banda que en la comissió, la junta de portaveus, que és un òrgan 
essencialment deliberatiu, parleu d’aquests temes, jo crec que tots els regidors, 
també els no adscrits, en aquest cas un d’expulsat precisament per aquest motiu, 
per no haver accedit al finançament il·legal del partit, doncs, hauríem de 
participar. 

Recordo que l’acta de la Comissió de Bon Govern i Transparència no està 
aprovada, la que es va fer, i jo vaig demanar al Ple municipal tenir aquella 
signada per aportar-la al cas, diguem-ne, en aquest cas enviar-la a l’Oficina 
Antifrau, que està fent-ne el seguiment, com a l’Audiència Provincial de 
Barcelona. 

El punt 4 seria lamentar profundament que malgrat que ho havia demanat a la 
Comissió pertinent, doncs, arribarem al termini de la suspensió de diligències 
d’habitatges turístics sense tenir una ordenança enllestida. Jo crec que és deure 
nostre treballar col·lectivament aquesta ordenança, amb el màxim de consens, 
que segurament hi haurà posicions molt diverses i molt oposades, com ja va 
sortir a la darrera comissió, però és important tenir-ho. Sabem que és un 
problema i ho hem de resoldre, no podem arribar al Ple per votar una proposta 
sense haver-la debatut exhaustivament. 

El punt 5 seria una petició d’incloure un enllaç a la intranet de l’Ajuntament a la 
bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Com sabeu, 
l’Oficina Antifrau valenciana també s’ha inaugurat recentment, també té una 
bústia de denúncies anònimes, i precisament el magistrat Gimeno, que és l’actual 
director de l’Oficina Antifrau, que està mirant de redreçar la situació després 
d’haver estat arrasada mediàticament per l’actuació de l’anterior director, 
d’infaust record, doncs, ell assenyala que és molt sorprenent el baix percentatge 
de denúncies rebudes de funcionaris de les administracions. Part del problema 
és precisament que els funcionaris, els treballadors municipals, no tenen 
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coneixement que hi ha un canal segur per fer denúncies a l’Oficina Antifrau. Jo, 
per això, en aquest punt 5 demano, si us plau, incloure a la nostra intranet un 
enllaç a aquesta bústia de denúncies anònimes. Em consta que a la Comunitat 
de Madrid també estan treballant per tenir aquest mecanisme segur, perquè els 
alertadors, sense caure en represàlies, com ha estat el cas d’algun conegut 
nostre, doncs, puguin fer avinent als experts que hi ha a l’Oficina Antifrau allò 
que considerin adient.  

El punt 6 seria agrair les respostes rebudes a les preguntes formulades el darrer 
Ple, i especialment desitjar molta sort als treballadors, o aspirant a treballadors, 
que avui han participat en un procés participatiu a La Baronda, per treballar al 
centre comercial Alcampo, al centre de Finestrelles. 

El punt 7, subratllar que aquestes respostes les puc rebre electrònicament, no 
cal que em deixeu una còpia en paper. 

I el punt 8 seria repetir quelcom que vaig dir al darrer Ple. Observo amb 
astorament la proliferació sense control de para-sols als bars i terrasses 
d’Esplugues, sense uns ancoratges adients a terra. Vull dir, si us hi fixeu, veure 
que estan directament subjectats amb les cadires de les taules a les quals han 
de donar servei. Crec que és un menysteniment vers els restauradors, que sí 
han pagat la quantiosa fiança, que ascendeix, si no recordo malament, a uns 300 
euros, per poder perforar el terreny municipal, que és de tots, per poder ancorar 
com cal, així com cal, un para-sol. En aquest sentit, demanaria un llistat, si us 
plau, de les fiances d’aquests soferts restauradors que sí han pagat la taxa 
adequada. Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, doncs, sobre el seguiment de la càrrega de foc, em sembla que ja li vaig dir, 
ara la memòria potser em falla, però em sembla que li vaig dir que, efectivament, 
per fer una neteja d’aquest espai sota el pont d’Esplugues, la maquinària 
necessària no la disposem, a l’Ajuntament, per tant, hem de fer un lloguer 
d’aquesta maquinària. Realment té un cost significatiu, i li vaig dir que teníem 
pressupost i estem, per tant, a punt de fer aquesta contractació. No sé si 
arribarem a la revetlla, probablement no, però que en tot cas ja estem a punt de 
fer aquesta contractació per fer la neteja, no? 

Sobre la moció de la Policia local, potser jo pensava que li havien donat data ja, 
però en tot cas segueixo el tema, perquè l’altre dia ho vaig demanar, no?, i, per 
tant, si no li han fet segur que els propers dies, potser aquesta setmana, li donen, 
perquè pel que jo sé ja havíem fixat una proposta per comunicar-li. 

Sobre la Comissió de Bon Govern, doncs, en breu s’ha de convocar, 
efectivament, i sembla que està també en agenda. En aquest sentit només dir-li 
que l’acta no està aprovada perquè l’acta l’ha d’aprovar la pròpia comissió, per 
tant, fins la propera comissió no es pot aprovar. Per tant, quan estigui aprovada 
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se li farà arribar, però l’ha d’aprovar la pròpia comissió, a la quart, per cert, com 
ja els havíem anunciat, els regidors no adscrits seran convidats. 

Sobre el tema dels habitatges turístics, també vostè sap que no s’ha produït 
aquest mes però que és imminent i que per tant, esperem que en breu, i esperem 
que sigui el mes que ve, doncs, pugui ser presentada aquesta proposta, previ el 
debat necessari per poder acordar al màxim quins criteris pensem que hem de 
seguir al respecte. 

Sobre l’enllaç a la intranet, doncs, prenc nota i mirem les possibilitats. 

Quant a què li fem arribar les respostes electrònicament, doncs, en prenem nota 
també. 

I sobre els para-sols, que vostè demana el llistat de les fiances d’aquells que sí 
que ho han fet a través d’ancoratges i que han presentat fiança, li podem facilitar, 
li facilitarem, però evidentment, només volia recordar que no és obligatori, és a 
dir, l’ordenança no preveu l’obligació que els para-sols estiguin ancorats, sinó 
que sí que es poden posar para-sols que siguin movibles en aquest sentit, i que 
es puguin entrar, treure, etcètera. Ara bé, aquests també han de complir una 
normativa tècnica perquè no poden sortir volant, no? 

I ja li vaig dir que aquells, que vostè ens ha facilitat alguns d’ells, doncs, el que 
farem és una inspecció a través dels tècnics per veure si aquests compleixen 
amb els requeriments tècnics que han de tenir. Si fos així no hi hauria problema, 
i si no fos així, doncs, evidentment es requerirà que el substitueixin, bé siguin 
ancorats o bé sigui per uns altres, però que en tot cas compleixin la normativa.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, yo quería preguntarles y comentarles. Ha habido quejas, bastantes quejar, 
de algunos restauradores y propietarios de bares y restaurantes por la nueva 
normativa de horarios que hay, que obliga a cerrar a las 12 de la noche. 
Entonces, la pregunta es si han hablado con la plataforma que ha surgido, si han 
dialogado con ellos, si han hablado con la Unión de Botiguers, y qué medidas 
van a tomar para conciliar el derecho al descanso que tienen nuestros vecinos 
con las reclamaciones y las demandas que están haciendo estos restauradores. 
Básicamente es esto.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo diria que des que vam iniciar el procediment d’aprovació d’aquesta nova 
ordenança del que serien les terrasses i vetlladors, doncs, vam estar en contacte 
amb les associacions de comerciants i amb els representants. I dic des de l’inici 
perquè estàvem en procés de redacció encara quan ja ens havíem vist amb ells, 
havíem parlat sobre la voluntat que tenia l’Ajuntament, i també ells ens posaven 
sobre la taula les seves reivindicacions en aquest sentit, o propostes de millora 
de la pròpia ordenança. Però més enllà d’això, un cop aprovada... Perdó, i abans 
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d’aprovar-la també aquests van presentar al·legacions al text, i el propi Ple va 
donar resposta a aquestes al·legacions. Algunes van ser admeses, altres 
parcialment, i altres no van ser recollides. 

Per tant, aquest procés s’ha fet, i un cop aprovada li puc dir que tant el regidor 
de Comerç com jo mateix hem rebut a representants, no sé si de la plataforma, 
perquè no sé exactament qui la forma o qui pot representar-la, però sí que amb 
els representants d’Unió de Botiguers i amb restauradors hem fet, jo diria, 
diverses reunions. No sé, tres, quatre reunions al respecte, no? Per tant, ho hem 
anat seguint.  

En aquest sentit, sobre el tema dels horaris, des de l’inici del procés de 
negociació ja sabíem que hi havia una discrepància, però nosaltres el que 
sempre hem dit és que pensàvem que precisament era –l’últim que em 
preguntava, eh?, «quines mesures pensen posar per trobar aquest equilibri»– 
nosaltres el que vam dir és que la pròpia ordenança és la que estableix aquesta 
mesura d’equilibri entre la possibilitat que els restauradors, ocupant la via 
pública, puguin tenir aquestes terrasses, etcètera, que sempre hem defensat, a 
més, que són positives, eh?, sempre hem dit que cohesionen, que fan ciutat, que 
fan activitat, etcètera, i, per tant, no tenim cap dubte en aquest sentit, però que 
sigui compatible això amb el descans dels veïns. Aquests horaris fixats en la 
nova ordenança són els que nosaltres pensem que generaven aquest equilibri. 

Però dit això, també li hem comunicat als propis restauradors i als representants 
comercials que el que pensàvem és que havíem de posar en marxa, que havíem 
de mirar com s’implantava, com evolucionava, i que a partir d’aquí es podia 
valorar. Jo recordo a més, en el Ple que vam aprovar, que encara incidia en el 
mateix aspecte, i deia, escolti, clar, ens podem equivocar. Nosaltres pensem que 
aquesta és la fórmula d’equilibri, la fórmula de compatibilitat. De fet, la 
convivència dels veïns amb aquestes terrasses pensem que és aquesta, però 
vaja, si ens equivoquem, doncs, escolta, ho posem sobre la taula i valorem si cal 
modificar-la.  

Però el que sí que els hem demanat és que en aquesta temporada d’estiu, no?, 
perquè l’anterior no es va posar en marxa, en aquesta temporada d’estiu, que és 
quan més es pot veure, la posem en marxa i mirem a veure quins resultats treia, 
i a partir d’aquí puguem parlar-ne, si s’escau, al respecte.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, un prec i una pregunta. Un prec, peticions veïnals rebudes del barri de La 
Miranda: si es pogués revisar la fase semafòrica d’Esteve i Fontanet, a l’alçada 
del carrer Manel Florentín que conflueix amb Joan Miró, és a dir, la part alta i la 
part baixa, que de 8 a quarts de 9, des de fa quinze dies, hi ha una alteració 
important, i es pot observar que les fases semafòriques en verd van passant, van 
passant, i els vehicles no flueixen. Demanar, doncs, la revisió, si pot ser, 
d’aquestes fases semafòriques, que segur que hi haurà una solució, com l’hem 
trobada en d’altres ocasions en altres espais. És a dir, manifestar aquest fet. 
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I també portar la preocupació veïnal del manifestat Pla Especial d’Ordenació de 
la plaça Santa Magdalena, que havia d’estar previst a aquestes alçades, que 
sembla que porta cert endarreriment. Era per saber si hi ha alguna mena de 
problemàtica, o on som en aquests moments, donat que algun veí també m’ha 
traslladat el seu interès i preocupació al respecte. Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Sobre la retenció que diu que es produeix a Jacint Esteve i Fontanet, entenc, ja 
hem tingut ocasió de comentar-la. És veritat que hem fet algun canvi en el temps 
de les fases semafòriques i, per tant, doncs, mirarem a veure si això ha pogut 
influenciar, perquè el canvi diu vostè que s’ha produït d’un temps cap aquí...” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, però sobretot en aquest horari, eh?, de 8 a quarts de 9.” 

El senyor Sanz diu: 

“Per això. Probablement podria haver-se fet coincidir amb aquest canvi que hem 
fet en les fases, però vaja, ho revisarem i mirarem si hi ha possibilitats de millora 
en aquest sentit, no? 

I sobre el Pla Especial de Santa Magdalena, doncs, portem molt temps treballant 
amb la propietat, diguem-ne, les diferents propietats de la plaça, i com a mínim, 
des de les darreres reunions seguim amb el calendari que havíem previst. Per 
tant, entenc que com que és un pla que porta temps, molt temps, pendent, doncs, 
aquest neguit per part dels veïns i veïnes, però és veritat que des de les darreres 
reunions hem seguit amb el pla una mica que teníem previst. I si no m’equivoco 
també, abans, com a mínim abans que arribi l’estiu, està prevista una propera 
reunió amb ells per continuar avançant en la qüestió.” 

La senyora Millà diu: 

“Només un prec: en la pàgina web, on hi ha l’actualització o l’estat de les mocions 
i les propostes ciutadanes, fa com a mínim sis mesos que no s’actualitza. Això.” 

El senyor Sanz diu: 

“En prenem nota, en tot cas, sobre això. Prenem nota del prec.” 

El senyor Torras diu: 

“Doncs, bé, nosaltres sí que tenim una pregunta, que la volíem formular d’una 
manera una mica complexa, perquè entenem que és una pregunta complexa, i 
és aquesta: atès que el mes de març aquest ple va aprovar per una àmplia 
majoria demanar el trasllat dels presos independentistes a presons catalanes; 
atès que en aquella moció expressàvem conjuntament el nostre rebuig a la 



 
 pàg 64
   
 

decisió de mantenir en presó preventiva aquestes persones; atès que aquest 
Ajuntament va declarar que considera l’allunyament penitenciari un càstig social 
que pot vulnerar els drets humans; atès també que aquesta decisió l’ha de 
prendre la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, depenent del 
Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya, i que, per tant, no es tracta d’una 
decisió judicial sinó que correspon exclusivament a l’executiu, i així ho va afirmar 
el mateix jutge instructor, Pablo Llarena, el passat 14 de maig en un 
pronunciament públic; atès també que l’article 79 de la Llei orgànica general 
penitenciaria disposa que correspon a la direcció general d’Institucions 
Penitenciàries la direcció, organització i inspecció de les institucions que es 
regulen en la present llei; atès també que en aquests moments el poder executiu 
d’Espanya està en mans del partit que governa aquest mateix ajuntament des de 
fa 13 dies, i que per tant, la responsabilitat que aquestes persones continuïn a 
600 quilòmetres de distància de les seves famílies depèn exclusivament d’una 
decisió política que ha de prendre el vostre partit; atès que no estem demanant 
cap mesura de gràcia excepcional sinó únicament el compliment d’un dret que 
tenen aquestes persones; i atès que repetidament heu expressat la vostra 
preocupació per aquesta situació i hem convingut i coincidim en apuntar que es 
tracta d’una situació d’injustícia, per tot això voldríem saber quines mesures vau 
emprendre per donar compliment a la moció que vam aprovar ara fa tres mesos, 
i també quines mesures heu emprès després del canvi de govern a Espanya.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, segurament és una resposta complexa, sobretot perquè no està en la nostra 
mà. Nosaltres podem influenciar, podem intentar, des dels mecanismes que 
puguem tenir, fer-ho. Li facilitarem la resposta més formalment, però dir-li dues 
petites coses. Una anecdòtica, que és que el nostre partit és germà, no som el 
mateix partit, i això ja ho sap vostè. I per una altra banda, que en tot cas en 
referència al que és el nou govern de l’Estat, doncs, el nou ministre d’Interior ja 
s’ha pronunciat al respecte, per tant, si està al nostre abast, no tingui cap dubte 
que intentarem fer allò possible i, per tant, li donarem resposta al respecte.” 

El senyor Torras diu: 

“Doncs, si ens permet, tenim un prec nosaltres, que seria fer arribar el contingut 
de la moció que vam aprovar el març, traduït al castellà, al secretari o direcció 
general d’Institucions Penitenciàries del Ministeri de l’Interior.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, nosotros tenemos una pregunta relativa a una instancia presentada el 27 
de marzo, hace algo más o cerca de tres meses, por la sección sindical del 
Ayuntamiento de Esplugues, del CSIF de Policía local, y era referente a la mejora 
de las medidas de seguridad del armero, sobre todo en cuanto a los accesos, 
que al parecer había alguna deficiencia y no está claro si están en normativa o 
no. Y también en la colocación de una cámara de video vigilancia en este mismo 
cuarto. 
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Hay otra relativa al estado de las dependencias de la Policía local también, y de 
sus condiciones higiénico-sanitarias en cuanto a los vestuarios y las medidas de 
seguridad en las que trabajan a diario los agentes y también los trabajadores 
adscritos a las dependencias policiales. Nos gustaría saber por qué no tienen 
respuesta, y si el tema está…, bueno, saber si se ha comprobado, si es así o si 
no. En fin, que nos den información al respecto.” 

La senyora Díaz diu: 

“Contestaré jo mateixa, ja que soc la responsable política d’aquest tema. Portem 
un temps treballant, reunint-nos i acordant allà on pertoca, que és amb la 
representació de treballadors i treballadores, i en aquest cas amb la 
representació també de la Policia local, una sèrie de temes als que hem anat 
donant compliment. Que en fem seguiment de manera periòdica, de fet, tenim 
pendent una reunió per repassar els temes...  

Si el senyor secretari només... Jo sé que és una cosa molt estranya la que li 
demanaré, perquè m’agradaria tenir visió directa amb qui pregunta... No tant, no 
calia tant... 

Doncs, el que dèiem, depenem d’una reunió per poder repassar quina és 
l’evolució d’aquests temes. De fet, alguns dels compromisos van comportar 
algunes modificacions, una de les darreres és la modificació de crèdit. Vostè ha 
parlat d’uns temes concrets, però també tenien a veure amb la renovació de 
vehicles, tant de cotxes com de motocicletes policials i, per tant, com deia, aquest 
és un tema que anem portant. De fet, durant aquest any jo mateixa he pogut 
visitar les dependències, perquè crec que és molt important fer la visita in situ, 
poder conèixer de primera mà, no només a través de fotografies o d’un informe 
sinó allà mateix, quines són les peticions que s’han formulat, per tant, són 
conegudes, estan formulades, les dependències visitades. Tenim un calendari 
per donar compliment i, per tant, seguint aquest calendari acordat, el que farem 
serà anar desplegant-ho. Nosaltres poca cosa més tenim a afegir. 

Molt contenta que s’interessi tant per la Policia local d’Esplugues, però en 
qualsevol cas, molt pendents de l’evolució, torno a dir, no només amb la direcció 
de Policia local, sinó també i especialment amb els treballadors i treballadores, 
amb els seus representants, que sempre en fan peticions molt sensates i molt 
necessàries per poder millorar les condicions per poder treballar.” 

El senyor Roldán diu: 

“Exacte. El dubte és perquè no es respon, llavors, la instància d’aquesta secció.” 

La senyora Díaz diu: 

“Clar, jo no sé com li arriben les coses. Aquí jo no... De les instàncies no sé.” 

El senyor Roldán diu: 
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“Perquè si hi ha un calendari i hi ha accions, seria bo, fora bo que...” 

La senyora Díaz diu: 

“Perdó, que hi ha què?” 

El senyor Roldán diu: 

“Dic que si hi ha, com ha explicat aquí, si està previst o hi ha un calendari, hi ha 
unes accions previstes i fins i tot pactades, seria bo que...” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, pactades... Sí, sí, sí, hem fet reunions, hem quedat que avançaríem en una 
sèrie de temes, i tenim pendent una reunió per veure com evolucionen aquestes 
qüestions. Vam quedar que ens veuríem cada tres, quatre mesos. Per tant, 
pertocarà en breu tornar-nos a veure per poder-ho repassar. No és un tema que 
el portem per escrit, sinó que ens anem veient cada x setmanes, cada tres, 
quatre mesos, i de l’última reunió ara ens pertoca fer, torno a dir, una altra.” 

El senyor Roldán diu: 

“Molt bé.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs, crec que amb això sí que hem donat resposta a totes les 
qüestions i, per tant, acabaríem amb aquesta part de precs i preguntes per part 
dels diferents grups municipals, i passaríem a precs i preguntes formulades per 
la ciutadania.  

 

I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les dinou 
hores i quaranta-cinc 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 
  

 

 


