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AJUNTAMENT  PLE  8/18 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE SETEMBRE DE 2018 

 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al  saló de sessions, a les divuit 
hores del dia 19 de setembre de dos mil divuit, es reuneix el Ple de l’Ajuntament 
en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa 
Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les tinentes d’alcalde, 
Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora 
Angulo i Sr. Fco. Javier Giménez González i dels regidors i regidores Sra. 
Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia 
Villena i Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sra. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, 
Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco 
González, Sra. Laura Benito Llenas (s’absenta a les 20,45 hores) i Sr. Albert 
Comellas Novillo.   
 
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 

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

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

“Molt bona tarda a tothom. Comencem el ple ordinari d’aquest ajuntament avui 
dimecres, dia 19 de setembre, a les 18:00 hores, per poder tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia, que són els següents. 
 

 

ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 7/18, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 DE JULIOL DE 
2018.  

El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació, si escau, de l’acta número 7/18, 
corresponent a la sessió ordinària de data 18 de juliol de 2018.” 
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Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Bon vespre a tothom. Benvinguts, alcaldessa, equip de govern, companys. Hi 
voto a favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, disculpad, porque estamos estrenando nueva tecnología. Buenas tardes y a 
favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

La senyora Coll diu: 

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

El senyor Siquier diu: 

“Molt bona tarda. Des del Grup Municipal del Partit Demòcrata, volem reiterar en 
aquesta salutació el nostre suport al president Puigdemont, als membres del 
govern, representants de la societat civil i ciutadans empresonats i exiliats, així 
com l’escalf a les seves famílies. El Grup Municipal del Partit Demòcrata vota a 
favor de l’aprovació de l’acta 7/18.” 

La senyora Zafra diu: 

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

El senyor Sánchez diu: 

“Bona tarda a tothom. També votem favorablement.” 

El senyor Torras diu: 

“Bona tarda a tothom. Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Gent 
per Esplugues també votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Muy buenas tardes a todos. El Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues vota a 
favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bona tarda. El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 
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Sotmesa a votació l’acta s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de 
la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 18 de juliol, 
és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa l’article 107 de la Llei 
8/1987 de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i l’article 110 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Es 
transcriurà al llibre d’actes i s’autoritzarà amb les signatures de la Sra. alcaldessa 
i del Sr. Secretari. 

 

 

ACORD NÚMERO DOS.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt 2, informacions de l’Alcaldia. En aquest cas fem ja el repàs dels últims 
èxits que es van aconseguir a la darrera temporada, a la 2017-2018, alguns a 
finals de juliol, que ja havíem celebrat al ple, altres fins i tot també de començants 
de l’agost. I molt ràpidament recordar i felicitar per part de l’Associació Penya 
Esplugues de Futbol Sala, els equips sènior femení i masculí, que van jugar la 
Copa Catalunya de Futbol Sala al Palau Blaugrana. De fet, això es va poder 
celebrar molt recentment aquest mes de setembre. Pel que fa a l’equip sènior 
femení, es va proclamar de nou campió de la Copa Catalunya per tercer any 
consecutiu. I l’equip sènior masculí, que va arribar també a les semifinals i, per 
tant, va jugar aquesta semifinal contra el Futbol Club Barcelona, precisament al 
Palau Blaugrana. 

Pel que fa al Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres, la nostra gimnasta, l’Alba 
Petisco, va debutar a començaments d’agost amb la selecció espanyola júnior 
als campionats d’Europa a Glasgow, després també de proclamar-se 
sotscampiona d’Espanya. 

Al Club Natació Esplugues tenim la nedadora infantil Laura Amor, que va obtenir 
la medalla d’or als cent i als dos-cents metres braça als campionats d’Espanya 
que es van celebrar a Madrid, i el nadador, en aquest cas aleví, Ian Florencio, 
que va aconseguir quatre medalles d’or als cent i dos-cents crol, cent papallona 
i quatre-cents lliures als campionats d’Espanya que es van celebrar a Sabadell. 

Pel que fa a ciclisme, ens torna a donar una gran alegria una altra vegada 
L’Ignasi Ávila, perquè el tàndem format per l’Ignasi Ávila i el Joan Font van 
aconseguir l’or al campionat de món en la prova de carretera, per tant, es tornen 
a proclamar campions del món. Sempre al màxim nivell, aquesta parella. 

En el cas de l’halterofília tenim l’espluguina Carla Sánchez Molina que amb 
només tretze anys ja aconsegueix tres medalles d’or en el campionat d’Espanya 
sub-15 celebrat a Madrid i també va participar a finals de juliol als campionats 
d’Europa sub-17 a Itàlia. 
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Per tant, molt bones notícies totes elles i en nom entenc que de tots els regidors 
i regidores, doncs felicitem aquests esportistes. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS “PACTES DE CONDICIONS 
SOCIOECONÒMIQUES DEL PERSONAL FUNCIONARI” I DEL “CONVENI 
COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL” DE LA CORPORACIÓ LOCAL. 

El punt tercer, dins la Comissió Informativa de Recursos Generals i Econòmics, 
és el Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació puntual dels pactes de 
condicions socioeconòmiques del personal funcionari i del conveni col·lectiu del 
personal laboral de la Corporació local. 

Doncs en aquest cas i de manera resumida, com vam explicar a la informativa, 
la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques formada pel 
Govern de l’Estat i els sindicats Comissions Obreres, UGT i CSIF van subscriure 
el març de 2018 el següent acord per a la millora de l’ocupació pública i les 
condicions de treball en què s’inclou un apartat de mesures en matèria 
d’incapacitat temporal i facilita que cada administració pública pugui acordar, 
mitjançant negociació col·lectiva, complementar fins al cent per cent de les 
retribucions a situacions de baixa per incapacitat temporal. La Llei de 
pressupostos generals de l’Estat, que aquest any recorden també molt bé que 
es va aprovar a inicis de juliol, en concret, el 3 de juliol, també articula el mateix 
acord i afegeix l’obligació de les administracions públiques de dissenyar un pla 
de control de l’absentisme. Precisament aquesta va ser una de les preguntes, si 
recorden, de la informativa. 

Doncs l’Ajuntament d’Esplugues en mesa general de negociació, a la vista 
d’aquests acords, modifica el seu article 11, el de baixes per malaltia o accident, 
del conveni i pactes de condicions socioeconòmiques i laborals, tant per al 
personal funcionari com per al personal laboral, en el sentit de complementar fins 
al cent per cent de les retribucions en situacions de baixa per incapacitat 
temporal i accident i, per tant, també dissenyar aquest pla de control de 
l’absentisme. 

Senyor Comellas, sí.” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Vist l’acord de data 9 de març de 2018 pres en la Mesa General de Negociación 
de las Administraciones Públicas, formada pel Govern d’Espanya i les 



 
 pàg 5
   
 

organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF en el qual subscriuen el ‘II Acuerdo 
para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo’, on s’inclou el 
apartat: Quinto. Medidas en materia de incapacidad temporal.  

“Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las 
retribuciones que vaya a percibir su personal en situación de incapacidad 
temporal, mediante el establecimiento de un complemento retributivo que, 
sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance 
hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas previas al inicio de 
la incapacidad temporal.” 

Vist que en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
per a l’any 2018 en la disposición adicional quincuagésima cuarta Prestación 
económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas y organismos y entidades públicas dependientes 
de las mismas, en el seu apartat:  

“Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación 
colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio”, i en el apartat: 

“Cuatro. Cada Administración Pública diseñará un plan de control del 
absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo 
Portal de Transparencia.  

En dicho portal serán igualmente objeto de publicación los datos de absentismo, 
clasificados por su causa, con una periodicidad al menos semestral.” 

Vist l’acord de data 17 de juliol de 2018 de la Mesa General de Negociació de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a l’actualització de l’article 11 del 
Conveni i Pactes de condicions socioeconòmiques i laborals (personal funcionari 
i laboral). 

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

Primer.- Modificació de l’article 11-Baixes per malaltia o accident-, del Conveni i 
Pactes de condicions socioeconòmiques i laborals (personal funcionari i laboral), 
que quedarà redactat de la següent manera: 

1- Els empleats i empleades municipals, cobraran el 100% de les retribucions 
fixes mentre estiguin en situació d’incapacitat temporal per malaltia comuna o 
accident laboral, en concepte de “complement de malaltia”. 

2- Dissenyar un Pla de Control de l’Absentisme negociat amb la representació 
sindical, que haurà de ser objecte de difusió pública, a través del respectiu Portal 
de Transparència. En aquest portal hauran igualment ser objecte de publicació  
les dades d’absentisme classificats per la seva causa, amb una periodicitat 
almenys semestral. 
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Segon.- Aquest acord serà aplicable a les baixes per malaltia o accident,  
iniciades des del 17 de juliol de 2018. 

 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Hi voto a favor, tot remarcant que fa molts anys des del Grup d’aleshores CiU 
es van demanar dades de l’absentisme i se’ns va respondre aleshores que no hi 
havia dades disponibles. Tant de bo ara n’hi hagi perquè el que no es mesura no 
es pot controlar, ni millorar. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP votem a favor, tot i que creiem que hauríem d’estar exigint aquest 
mateix dret, que es garanteixi a tots els treballadors i treballadores 
independentment de si treballen a l’empresa privada o pública.” 

El senyor Siquier diu: 

“La mesura és d’obligat compliment amb el marc normatiu vigent i ens torna a 
apropar en la relació de la millora del compliment dels drets i deures dels 
treballadors d’aquesta corporació tant del cos del funcionariat com dels convenis 
laborals. Per tant, mirant-ho no pot ser d’una altra manera que en positiu, el Grup 
Municipal del Partit Demòcrata hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, tot el que sigui recuperar drets laborals ens sembla meravellós, 
o sigui que hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“A nosaltres també ens sembla meravellós i hi votem a favor.” 

La senyora Villena diu: 

“Nosaltres opinem que està bé aquest negociar i complementar fins al cent per 
cent les retribucions per baixa laboral ja que molts treballadors anaven a treballar 
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estant malalts per no perdre dies de sou, s’afavorien les baixes llargues i es 
perjudicaven les curtes. Per contra, és normal que les empreses, incloses les 
públiques, hagin de fer un pla de control de l’absentisme per evitar frau i rentisme, 
però caldria que aquest pla tingués unes condicions. Està demostrat que les 
bones condicions de treball disminueixen l’absentisme. En aquest cas, guardar 
una equitat entre funcionaris i laborals en el sentit que tothom pugui gaudir dels 
privilegis que fins ara solament gaudien els funcionaris, milloraria les condicions 
de treball, per exemple, flexibilitat horària dintre del possible, dies de lleure, 
nombre de dies aïllats sense justificar per malaltia, etcètera. En resum, no es 
tracta de disminuir privilegis, sinó d’equiparar les condicions de treball i disminuir 
les diferències de sou. 

Aquest pla de l’absentisme s’hauria de consensuar, per descomptat, amb tots els 
treballadors, tant funcionaris com laborals, les centrals sindicals, i caldrà 
mantenir un equilibri entre la inspecció de procés de cada treballador i el respecte 
a la intimitat personal. I el control hauria de ser públic. Hi votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“Des de Ciutadans Esplugues, ens sembla una proposta oportuna i adequada i 
també posem en valor la necessitat d’elaborar aquest pla de control de 
l’absentisme que també el trobem molt necessari. El nostre vot és favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres votarem favorablement, de fet, ja fèiem referència que en diverses 
ocasions que això el nostre ajuntament ja ho tenia implantat fins l’any 2012, en 
el qual la normativa va canviar i es va deixar de fer i, per tant, ara la normativa 
vigent ens permet tornar a fer-ho. I el que fem, de fet, és recuperar una pràctica 
que en aquest ajuntament ja existia, com no podia ser d’una altra manera en el 
moment que ens deixen. Només recordar també que en aquest ajuntament el 
que serien funcionaris i personal laboral estan equiparats i, per tant, doncs en 
aquest sentit no únicament en aquest àmbit, sinó en la resta de salaris, etcètera, 
i, per tant, aquesta equiparació fa que el tracte sigui el mateix. El Grup Municipal 
Socialista...” (El Sr. Sanz segueix parlant sense fer ús del micròfon.) 

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

El dictamen s’aprova per unanimitat. 
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ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ DE 
BICICLETES A L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE 
COLLSEROLA SITUAT AL TERME MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT. 
 
La Sra. Díaz diu: 
 
“El punt 4 és el dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança 
reguladora de la circulació de bicicletes a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola situat al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. 
 
Doncs en aquest cas des de ja fa un temps s’està produint un fort increment del 
nombre de persones ciclistes que utilitzen els diferents itineraris i pistes del parc, 
la qual cosa fa imprescindible abordar l’ordenació, gestió, vigilància i disciplina 
de l’ús de la bicicleta en aquest àmbit específic, que a més a més parlem, doncs 
això, d’un parc natural. 
 
Davant aquesta necessitat, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
ha formulat, als diferents municipis que tenim una porció territorial dins l’àmbit 
del parc, una proposta d’ordenança reguladora. Sobre la base d’aquesta 
proposta, es va procedir a l’obertura d’un període de participació pública prèvia 
en el projecte normatiu, sense que en aquest període s’hagin formulat 
aportacions, suggeriments i/o al·legacions. També és important recordar que 
aquest tràmit ja el va iniciar l’Ajuntament de Barcelona, també l’Ajuntament de 
Sant Cugat, i que hi ha altres ajuntaments, en total som nou ajuntaments els que 
tenim aquestes porcions territorials del parc, que tenim presència en el parc. 
Doncs tots aquests també seguiran el mateix camí, perquè per nosaltres l’acord 
important és poder aprovar una ordenança idèntica per part dels nou 
ajuntaments. 
 
Per tant, arribats a aquest punt i una vegada formulat el text definitiu del projecte 
d’ordenança, es proposa al ple una aprovació inicial, que és el que fem ara, 
aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la circulació de bicicletes a l’àmbit 
del Parc Natural de la Serra de Collserola, situat al terme municipal d’Esplugues 
de Llobregat i la memòria general que acompanya el projecte de reglament. 
 
També obrir el termini de trenta dies d’informació pública mitjançant anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i la resta de 
publicacions preceptives. I transcorregut el període d’informació pública sense 
que s’hagi presentat cap al·legació, si és que és així, l’acord s’elevarà a definitiu 
sense necessitat d’acord exprés.” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
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Primer.- El vigent Text articulat de les Ordenances del Parc Natural de la Serra 
de Collserola estableix als seus articles 12, 14, 19 i concordants, un conjunt de 
disposicions reguladores de l’ús de la bicicleta en l’àmbit del Parc Natural. 
 
No obstant, des de fa un cert temps s’està produint un fort increment del nombre 
de persones ciclistes que utilitzen els diferents itineraris i pistes del Parc. La 
limitació física d’aquests espais, les seves característiques pròpies, la seva 
situació en un entorn que cal protegir, i la concurrència d’aquestes persones 
usuàries de la bicicleta, amb altres persones usuàries a peu i sense cap altre 
enginy de mobilitat, fa necessari abordar l’ordenació, ordenació, gestió, vigilància 
i disciplina de l’ús de la bicicleta en l’àmbit específic del Parc Natural de la Serra 
de Collserola. 
 
Davant aquesta necessitat, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
ha formulat, als diferents municipis que tenen porcions territorials en l’àmbit del 
Parc Natural, una proposta de text articulat d’una ordenança reguladora de l’ús 
de la bicicleta en l’àmbit del Parc Natural, en el marc de la protecció ambientals 
derivada del Text articulat de les Ordenances del Parc Natural i en l’àmbit de les 
competències que tenen atribuïdes els municipis en matèria de trànsit, circulació 
de vehicles i seguretat vial. 
 
Segon.- A la vista de la necessitat evidenciada i de la proposta formulada pel 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, i prenent en consideració   
les determinacions contingudes als articles 2 i 7 del  Reial Decret Legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit  
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, es considera oportú i necessari 
establir una regulació específica de la matèria. 
 
Amb caràcter previ a la formulació d’un text normatiu concret i sobre la base de 
la proposta efectuada pel Consorci del Parc Natural, es va procedir a l’obertura 
d’un període de participació pública prèvia en el projecte normatiu mitjançant el 
portal web municipal destinat a aquesta finalitat. El termini de participació es va 
estendre entre els dies 6 de juliol a 7 d’agost de 2018, sense que en aquest 
període s’han formulat aportacions, suggeriments i/o al·legacions. 
 
Seguidament i de conformitat amb el que determinen els articles 62 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, mitjançant Decret de l’Alcaldia ha estat creada una 
Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de la reglamentació 
corresponent. 
 
La Comissió d’estudi ha conclòs i ha informat favorablement el text de 
l’Ordenança reguladora de la circulació de bicicletes a l’àmbit del Parc Natural 
de la Serra de Collserola situat al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. La 
Comissió també ha formulat la Memòria general que inclou una avaluació 
d’impacte normatiu en relació amb la generació d’obligacions o depeses 
innecessàries. 
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La Memòria General recull de forma detallada la justificació de la competència 
municipal sobre la matèria, els antecedents normatius, la justificació de la 
necessitat i oportunitat de la disposició reglamentària, les finalitats i  objectius 
que persegueix la disposició, l’estructura del Projecte d’Ordenança, la seva 
adequació als objectius que es persegueixen, així com la relació de les 
disposicions afectades pel projecte de disposició reglamentària i la taula de 
vigències i derogacions resultants. 
 
Per la qual cosa, i a la vista de l’informe jurídic incorporat a l’expedient i en ús de 
la potestat reglamentaria reconeguda per l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i en ús de les competències 
establertes a l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; 2 i 7 del  Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit  Circulació de Vehicles a 
Motor i Seguretat Vial; l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
normes reglamentàries de desplegament, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la circulació de bicicletes 
a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola situat al terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat i la Memòria General que acompanya al projecte de 
Reglament. El text íntegre d’aquests documents consta degudament incorporat 
a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’ordenança aprovada inicialment 
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, per termini de trenta dies hàbils, als efectes de 
presentació d’al·legacions o reclamacions. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de l’última de les publicacions oficials 
assenyalades. 
 
Així mateix, es publicarà a la Revista Municipal El Pont, al web municipal a través 
del Portal de Transparència i del Punt d'accés a la participació en el procediment 
d'elaboració normativa, a efectes de públic coneixement i de formulació de les 
al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. 
 
Tercer.- Les al·legacions i reclamacions que es presentin seran objecte 
d’informe pels serveis municipals corresponents i seran valorades i resoltes pel 
Ple de l’Ajuntament de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació 
definitiva del reglament en tràmit. 
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Quart.- Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat 
cap al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord exprés però 
caldrà procedir a la publicació del text íntegre de la modificació de l’ordenança 
als efectes de la seva entrada en vigor. 
 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 
 
“Després de cinc anys de feina, del 2013 ençà, es presenta aquesta ordenança. 
Considero que té dues mancances, en primer terme, no haver-ne fet consultes 
directes en la secció de BTT del nostre Centre Excursionista d’Esplugues, com 
vaig suggerir aleshores al Patronat del Parc de Collserola, del qual era membre 
d’un dels òrgans. I en segon terme em sembla increïble que no es plantegi la 
necessitat de regular l’ús del casc com a obligatori als vials «ciclables» del Parc 
de Collserola. Per tant, hi votaré en contra.” 
 
La senyora Benito diu: 
 
“Sí, con el tema de la ordenanza, hombre, a mí también me gustaría que se 
hiciera algún tipo de ordenanza para regular el tráfico de bicicletas por dentro de 
nuestra ciudad de Esplugues. Y aprovechando la ocasión, también quisiera decir 
que el carril bici está ocasionando muchísimas quejas, sobre todo en la carretera 
Laureano Miró, en horas punta, cuando las personas, los ciudadanos, los vecinos 
y las vecinas, tienen que ir a trabajar y llevar a los niños al colegio. Realmente, 
debido en parte a los carriles bici, se está produciendo un caos circulatorio a 
horas punta increíble y yo creo que nuestro ayuntamiento tiene que tomar cartas 
en el asunto para que nuestros vecinos no se vean perjudicados. Me voy a 
abstener.” 
 
El senyor Carrasco diu: 
 
“Sí, desde Canviem Esplugues vemos necesario regular el tema de las bicicletas 
en el Parque de Collserola. La verdad es que es un tema que lleva muchos años 
sin regular y hasta ahora ha estado funcionando de aquella manera, cada uno 
hacía lo que podía. Creemos que las bicicletas forman parte de la movilidad ya, 
por lo tanto, al formar parte de la movilidad, quiere decir que esto hay que 
regularlo. Y nosotros lo que sí decimos es que habría que, aparte de la 
exposición al público de un mes, que creemos que es lo que la normativa vigente 
dice, habría que hacer un esfuerzo también desde el ayuntamiento para que toda 
la gente esté informada de los pasos a seguir y, en todo caso, que sepan que a 
partir de ahora va a haber una ordenanza que va incluso a sancionar si no se 
hacen las cosas bien, ¿no? Por lo tanto, no se trata de crear..., o de sancionar, 
sino que se trata de que cada uno pueda dedicar la montaña en todo caso a 
hacer un uso habitable de ella. 
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Creemos también, y aprovechando que tenemos ahora la marcha vial de 
Esplugues, pues ese día que hay mucha gente con bicicletas, desde la 
megafonía se puede informar de que esta ordenanza está en marcha y que 
quizás sea una manera también de darle publicidad. Sobre todo porque, a partir 
de ahí, pues el boca a boca siempre es importante y que se sepa que hay una 
ordenanza y que va a regular estas actitudes. Por lo tanto, nosotros votaremos 
a favor de la ordenanza.” 
 
La senyora Coll diu: 
 
“Des de la CUP, hi votarem a favor.” 
 
El senyor Siquier diu: 
 
“Bé, jo personalment soc bastant usuari del Parc de Collserola, tant per fer-lo 
servir caminant, com pedalant, com anant a buscar bolets, entre altres qüestions, 
o passejar gossos, que també ho he fet. Trobo que és necessària aquesta 
regulació amb aquesta part del col·lectiu usuària. És necessària perquè sempre 
hi han petits percentatges dels col·lectius que se salten tota mena de conducta 
cívica i verdaderament molesten la resta, més majoritària. I passa a tot arreu, al 
final paguen justos per pecadors. 
 
Tot i així, si llegim detingudament l’ordenança, hi trobem, des del Partit 
Demòcrata, un excés potser de regulació, sobretot comparant-ho amb un dels 
objectius que es pretenen que és salvaguardar la seguretat de les persones, a 
banda de preservar tota la qüestió del parc. Per exemple, ens parla que quan 
més de cinc ciclistes vagin agrupats hauran d’anar en filera per compartir bé el 
pas, però en canvi, quan hi han grups de persones de deu o més que també van 
pel camí, et pots trobar que no pots arribar ni a passar, encara que sigui tocant 
el timbre, o si vas corrent en direcció d’esquena a ells. Es parla que els elements 
audiòfons, els auriculars, no se’ls podrà portar endollats a les dues orelles perquè 
verdaderament priven del so, però aquest fet també el fan servir tots els runners, 
tota la gent que va a córrer de nit o de dia al parc, en trobes molts que també els 
porten. Per tant, podria ser també aplicable als vianants que van corrent, no 
només als ciclistes. 
 
La qüestió de la matrícula, evidentment comporta un cost i és opcional per als 
municipis que decideixin desenvolupar-ho, però cal tenir en compte que a efectes 
d’obligatorietat de disposar el DNI o la llum per circular de nit, doncs aquest 
efecte ja es pot identificar les persones infractores, en principi, i també alerten 
que aquesta passant per allà de nit. Aquestes mateixes mesures serien 
aplicables tant als boletaires com als excursionistes de nit, com a la gent que va 
córrer tranquil·lament a la nit, tant portar llum com DNI. 
 
Per tant hi ha una sèrie de circumstàncies que les desenvolupem ara amb 
aquesta ordenança, però que també podrien ser aplicades a altres tipus d’usuaris 
del mateix parc. Això no vol dir que ens hi posem en contra, nosaltres, el Partit 
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Demòcrata, en tot cas, estem totalment a favor de preservar l’entorn i els usos 
correctes del Parc de Collserola pel que fa a la fauna i a la flora i també pel que 
fa a la seguretat de les persones que hi transiten, però sempre ens referirem tant 
als vianants com als ciclistes, tot i que ens aquests moments és important 
discriminar positivament aquesta mesura cap als ciclistes, que comporten certs 
riscos cap als altres tipus d’usuaris. És per tot això que el Partit Demòcrata hi 
votarà a favor.” 
 
La senyora Zafra diu: 
 
“Iniciativa hi vota a favor.” 
 
El senyor Sánchez diu: 
 
“Hi votem favorablement.” 
 
El senyor Torras diu: 
 
“Bé, nosaltres ja vam expressar a la informativa que l’ordenança ens sembla bé, 
però que la trobem de difícil aplicació, sobretot en la part de les sancions, que 
pensem que, bé, aquest ajuntament no disposa d’una unitat de policia de 
muntanya, ni muntada, i per tant, em sembla difícil que en aquest moment 
existeixin els recursos necessaris per poder fer garantir que el compliment 
d’aquesta ordenança es dona. De totes maneres, tot és provar-ho. La música 
ens sona molt bé i, per tant, entenem que està molt bé que es faci aquesta 
ordenança i hi votem a favor. 
 
També voldríem dir que se’ns gira feina perquè s’hauria d’ordenar les bicicletes 
no només a la muntanya, sinó també a baix al pla i només bicicletes, sinó els 
patins i tots els estris i vehicles que estan sortint ara que donen molts problemes 
de convivència entre vianants i «ciclables» o diferents tipus de «ciclovehicles». 
Per tant, encoratgem aquest equip de govern a afrontar el problema i ordenar 
també el trànsit «ciclable» a baix al pla.” 
 
El senyor Roldán diu: 
 
“Bien. Desde Ciudadanos Esplugues valoramos positivamente que se haga una 
ordenanza para que regule la circulación de bicicletas en el Parque de Collserola, 
así que de entrada nuestro voto no será en contra, mejor tenerla que no tener 
nada. Pero sí nos parece que a pesar de ser un ámbito, digamos, 
supramunicipal, dado que la Sierra de Collserola no solo afecta a Esplugues, 
sino a algún municipio más, al final cada municipio tiene potestad en su 
ordenanza de crearla y de definir bien lo que quiere en cada caso. Y sí vemos 
insuficiencias que ya se han comentado, como el tema de la matrícula, nos 
gustaría que hubiéramos sido más ambiciosos, el tema del casco, podríamos 
haber dado algún paso más, aunque seguramente hubiéramos sido el único 
municipio, pero podíamos haber sido el primero para que el resto luego lo imite 



 
 pàg 14
   
 

y avanzar. Y luego efectivamente, como también se comentaba, ninguna 
ordenanza tendrá sentido si no dotamos de recursos necesarios para que pueda 
ser efectiva. En ese punto, entre que preferimos que haya que no haya y aunque 
vemos puntos de mejora, nuestro voto será la abstención.” 
 
El senyor Sanz diu: 
 
“Bé, jo voldria començar dient, primer de tot, que el que es fa és actualitzar una 
ordenança existent, de fet és una ordenança que ja existia i que, per tant, ja 
regulava l’ús de la bicicleta al Parc de Collserola. No és que comenci de nou, 
però sí que evidentment es complementa i es millora i sobretot s’intenta regular 
aquesta part sancionadora a través de la qual aquest control es pot fer més 
efectiu. 
 
En aquest sentit i crec que tots i totes compartirem que la utilització del Parc 
Natural de la Serra de Collserola és molt intensiva per la ubicació –és evident– 
on es troba i la població que l’envolta, i, per tant, té un ús molt intensiu. Així en 
aquest sentit amb regulacions de determinades qüestions que podrien semblar, 
com algú feia referència, que potser poden semblar excessives, no són tan 
excessives en aquest marc, potser en un altre entorn podria valorar-se d’una 
forma diferent, però segur que tothom ha passat en algun moment per la serra o 
tan sigui per Esplugues, per la banda d’Esplugues, o per algun altre municipi i ha 
pogut veure, com deia, aquesta intensitat d’ús, no només en l’àmbit de la 
bicicleta, sinó amb altres qüestions que també el consorci i el parc natural 
intenten regular, vull dir, amb altres element. 
 
Dit això, evidentment nosaltres som favorables a l’aprovació d’aquesta 
ordenança, tot i que ens tocarà assumir també algunes responsabilitats al 
respecte, però que ho fem de forma compartida i solidària amb la resta 
d’ajuntaments. Jo, sobre el contingut de l’ordenança en si mateixa, també vull dir 
que la proposta definitiva que s’eleva ha estat tractada i aprovada també per 
l’assemblea del consorci del parc natural on estan representats tots els 
ajuntaments que en són membres, Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Barcelona i Àrea Metropolitana, que són els membres que formen part del 
consorci i, per tant, el debat sobre aquest contingut i sobre propostes també s’ha 
realitzat allà. Això no exclou que l’Ajuntament d’Esplugues, com que l’hem de 
portar, puguem posar algun element més, però si hi ha algun element important 
en aquesta ordenança és que, home, el màxim possible sigui compartida per tots 
els municipis que tenim una part de la Serra de Collserola, perquè si no al final 
la ciutadania sí que la perdríem. En el moment..., primer que identificar quan 
passes d’un municipi a l’altre ja pot ser complicat, però a banda d’això, doncs la 
regulació diferent en un àmbit rural..., perdó, rural, de muntanya, com en aquest 
cas, doncs si és diferenciada, és molt més complicada. 
 
Per tant, jo crec que ho hem de posar en context, nosaltres tenim una part petita, 
de fet, comparada amb altres municipis, del parc, però hem de tenir en compte 
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aquest vessant o aquesta voluntat d’actuació comuna per part de tots els 
municipis i que, en tot cas, cal regular-ho. 
 
Sobre alguns comentaris que han fet, el senyor Albert Comellas deia les 
consultes directes al Centre Excursionista, nosaltres, si m’equivoco, em podran 
corregir, però jo crec que vam enviar notificació en el seu moment perquè 
poguessin participar. I, a més a més, previ al punt que estem, durant el mes de 
juliol-agost, si no m’equivoco, va haver-hi un procés de participació pública en la 
qual el propi parc i es va fer arribar a les entitats interessades perquè hi 
poguessin donar el seu parer o fer aportacions. Per tant, entenc que aquesta 
oportunitat ha existit. 
 
Sobre el tema del casc, doncs això que pot semblar molt evident no tenim 
competències locals per obligar, nosaltres no podem obligar a portar el casc, no 
tenim la competència com a municipi, ni nosaltres, ni la té el consorci, de fet, això 
deriva actualment d’una llei estatal i, per tant, és aquest que ha de regular-ho. I 
si no tenim competències, per molt que ho escrivim, doncs no tenim 
competències i, per tant, no podem obligar. I aquest és l’element. 
 
Bé, el senyor Santi Siquier feia referència, com deia, a l’excessiva regulació... Jo 
només deixar clar que evidentment estem..., en aquest cas és una ordenança 
sobre l’ús de la bicicleta i que, com deia, hi han altres o altres usos que també 
se’n poden derivar, ho dic per la referència que deia dels runners, etcètera, 
suposo que el propi consorci valorarà quina és, com deia, la intensitat d’ús en 
aquest sentit i si és necessària aquesta regulació. 
 
I el Grup d’Esquerra Republicana, simplement dir que compartim aquesta idea 
que hem d’endreçar també, ordenar i fer una ordenança de bicicletes, patins, 
etcètera, també als carrers de la ciutat, no només a la zona del parc natural. I 
que estem treballant a partir d’una proposta que hi havia a l’Àrea Metropolitana i 
que esperem que en breu puguem traslladar al plenari, bé, treballant-la 
prèviament amb els diferents grups, participació pública, etcètera, però, bé, a 
partir d’aquí que la puguem portar la plenari i que finalment pugui ser aprovada. 
Bé, per tot plegat, doncs el Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 
 
 

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

 
 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DE 
LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA QUE MODIFICA ELS RÈGIMS DE 
DELEGACIONS EFECTUADES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN 
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ. 
 
La senyora Díaz diu: 
 
“El punt següent, el punt número 5, és el dictamen que proposa donar compte 
de la resolució d’Alcaldia que modifica els règims de delegacions efectuades en 
la Junta de Govern Local, en matèria de contractació. 
 
Mitjançant el decret número 2.314 de 2018, l’alcaldessa ha considerat oportú 
modificar les delegacions efectuades en el seu dia en la Junta de Govern Local 
en matèria de contractació administrativa en la forma següent. Especialment la 
motivació és perquè va entrar en vigor la nova Llei de contractació pública i, per 
tant, això ja establia modificacions i canvis i per això s’han produït aquests canvis 
en aquestes delegacions. 
 
En concret, la Junta de Govern tindrà competència delegada per a la contractació 
administrativa d’obres, serveis, subministraments, concessions d’obra pública o 
qualsevol altra matèria quan de conformitat amb la legislació en matèria de règim 
local i de contractació del sector públic sigui de competència de l’alcaldessa, a 
excepció feta dels contractes menors d’obra, serveis i subministraments que no 
superin els imports següents: pel que fa a obres, 5.000 euros, IVA exclòs; pel 
que fa als subministraments, 2.000 euros, IVA exclòs; i per últim, serveis, 2.000 
euros, IVA exclòs. 
 
Bé, és un donar compte, si no tenen cap pregunta, cap qüestió...  
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 2018 s’ha 
adoptat resolució,  que modifica les delegacions incloses al Cartipàs municipal 
en la forma que es transcriu a continuació: 
 
“PRIMER.-  Modificar les delegacions efectuades en la Junta de Govern Local 
en matèria de contractació administrativa, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
1466 de 2015, en la forma següent:  
 
“(...) b) La contractació administrativa d’obres, serveis, subministraments, 
concessions d’obra pública, o qualsevol altra matèria quan, de conformitat amb 
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la legislació en matèria de règim local i de contractació del sector públic, sigui de 
competència de l’Alcaldessa, excepció feta  dels contractes menors d’obres, 
serveis i subministraments que no superin els imports següents: 
Obres: 5.000,00 € (IVA exclòs). 
Subministrament:   2.000,00 € (IVA exclòs). 
Serveis:   2.000,00 € (IVA exclòs). (...)” 
 
Per la qual cosa, es proposa: 
 
Únic.- Donar compte del Decret l’Alcaldia núm. 2018/2314 de data 9 de juliol de 
2018, en matèria de delegacions de competències. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

 
 
ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DE 
L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018. 
 
Continuaríem amb el següent punt, que és el Dictamen que proposa donar 
compte de l’estat d’execució del segon trimestre de l’exercici 2018. 
 
En aquest cas. Donant compliment a la normativa en vigor, hem de donar compte 
al ple de la informació continguda en els estats comptables a 30 de juny de 2018, 
tenim la part d’ingressos. Pel que fa a la part d’ingressos, l’execució d’ingressos, 
s’ha liquidat un 49,03 dels ingressos totals pressupostats dels quals n’hem 
recaptat el 58,35 per cent. Pel que fa als ingressos ordinaris, hem liquidat el 
75,19 per cent dels previstos, dels quals n’hem recaptat el 58,11 per cent. 
 
Pel que fa a l’apartat de les despeses, quant a la seva execució, s’ha reconegut 
un 30,57 per cent d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals 
n’hem pagat un 97,79 per cent. I quant a la despesa corrent, s’ha reconegut un 
40,28 per cent del qual hem pagat el 96,68 per cent. També s’ha reconegut un 
14,61 per cent de la despesa d’inversions amb relació a la quantitat 
pressupostada i d’aquesta quantitat reconeguda, hem pagat un 99,92 per cent. 
 
Execució de pressupost d’exercicis ja tancats, les obligacions pendents de 
pagament procedents d’exercicis tancats representen un 23,32 per cent amb 
relació a les que teníem pendents a 1 de gener de 2018. Els drets reconeguts 
pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 82,98 
per cent amb relació a aquells que teníem pendents a 1 de gener de 2018. 
 
Ens queda l’apartat de tresoreria i l’apartat d’endeutament. Pel que fa a la 
tresoreria, les existències de tresoreria a 30 de juny de 2018 ascendeixen a 
15.004.800,52 euros. I pel que fa a l’endeutament, per acabar aquest informe, a 
30 de juny de 2018, el deute viu de l’ajuntament ascendia a 15.287.028,43 euros. 
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L’estimació que tenim ara mateix a finals d’any, a 31 de desembre de 2018, el 
deute viu del nostre ajuntament, tenint en compte el capital a amortitzar fins 
aleshores i els nous préstecs a formalitzar aquest any per finançar inversions, 
equival a la suma de 19.002.463,19 euros, que representa un 44,41 per cent dels 
ingressos liquidats en l’exercici 2017 i, per tant, com vostès saben molt bé, molt 
inferior, molt per sota a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar 
nou endeutament. 
 
Bé, és preceptiu fer aquest informe. Sí, i em demanen la paraula per algun 
aclariment ...” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
En compliment del que preveu l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, i la regla 52  de la instrucció de comptabilitat local, aprovada per Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre,  que textualment diu: “En cumplimiento de 
lo previsto en el art. 207 del TRLRHL, la Intervención u órgano de la entidad local 
que tenga atribuida la función de contabilidad elaborará la información de la 
ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería, 
que debe remitir al Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en 
los plazos y con la periodicidad que el Pleno haya establecido”, s’han 
confeccionat els  quadres adjunts a aquest dictamen en els que es recullen els 
aspectes d’interès més significatiu i que fan referència bàsicament a: 
 
• Execució de despeses i ingressos a 30 de  juny de 2018.  
• Execució d’inversions a 30 de juny de 2018. 
• Execució pressupost exercicis tancats a 30 de juny de 2018.  
• Estat de Tresoreria a  30 de juny de 2018.  
 
Igualment i,  en relació a l’estat d’execució del pressupost municipal a data a 30 
de juny de 2018, ha estat enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas la informació que consta en l’expedient,  i que es la contemplada a 
l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
  
Es proposa al Ple de  l’Ajuntament  que es doni per assabentat dels Estats 
d’Execució del pressupost municipal a data a 30 de juny de 2018  i de l’enviament 
de la documentació reglamentaria al “Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas”, adjunta com annex en aquest dictamen. 
 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
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El senyor Comellas diu: 
 
“No, només congratular la regidoria per la disminució de l’endeutament, tot i que 
realment és baix, com s’ha subratllat, però bé, era un objectiu al començament 
del mandat i la regidoria segueix complint-lo. Felicitacions.” 
 
La senyora Díaz diu: 
 
“Molt bé. Si no hi ha cap qüestió més, podem continuar. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

 
 

ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DEL 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I DE MOROSITAT DEL SEGON 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018. 
 
El punt número 7 és el dictamen que proposa donar compte del període mitjà de 
pagament i de morositat del segon trimestre de l’exercici 2018. 
 
D’acord amb la normativa amb vigor, ara es tracta de donar compte i, per tant, 
informar que el període mitjà de pagament ha estat, durant aquest segon 
trimestre de 2018, de 27,55 dies. 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria  
que defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no 
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute 
comercial. 

Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i erradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu seguiment 
permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el principi de 
transparència, i comprensible per als ciutadans. 

Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute als 
proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 

El període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la metodologia 
derivada del RD 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica el RD 635/2014, 
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de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà 
de pagament que preveu la LO 2/2012, ha estat durant el segon trimestre de 
2018 de 27,55 dies.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat dels període mitjà de 
pagament corresponent segon trimestre de 2018. 

 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DE 
L’INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA, RELATIU AL COMPLIMENT 
DE LA NORMATIVA SOBRE MOROSITAT EN EL PAGAMENT A 
PROVEÏDORS DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018. 
 
Explico el 8 i si tenen alguna cosa, em poden aturar perfectament per preguntar, 
però el punt 8, com saben molt bé, també té a veure exactament amb el mateix 
aspecte, és el dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i 
Tresoreria, relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament 
a proveïdors durant el segon trimestre de l’exercici 2018. 

Doncs en aquest cas, d’acord amb la normativa que estableix les mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, ara hem de donar compte 
també al ple. I, per tant, complir amb els terminis sobre morositat en el pagament 
a proveïdors. Per tant, les dades que ara maneguem són que el període mitjà és 
de 29,61 dies, que el nombre total de pagaments realitzats al segon trimestre 
van ser de 2.153, que l’import total de pagaments realitzat durant el segon 
trimestre és de 7.236.981,53 euros. I, per tant, d’aquestes dades es desprèn que 
efectivament complim amb els terminis sobre morositat i allò que estableix la llei. 

Bé, ara sí, el punt 7 i el 8 els he llegit ràpidament, els he explicat ràpidament. Hi 
ha algú que tingui alguna qüestió? 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
En compliment del que preveuen els articles 4 apartat 3) i 5 apartat 4) de la llei 
15/2010, de 5 de juliol, que modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials s’han 
elaborat per la Intervenció i la Tresoreria municipal els informes de data 25 de 
gener de 2018, que s’adjunten a aquest dictamen, relatius a l’acompliment dels 
terminis previstos per al pagament de les obligacions municipals i del nombre i 
quantia global de les obligacions pendents de pagament. 
Segons el que s'ha exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat 
municipal, L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat compleix amb la 
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normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant les següents 
dades: 
 
- Període mitjà (morositat): 29,61 dies. 
- Total nombre de pagaments realitzats al segon trimestre: 2.153 
- Total import de pagaments realitzats al segon trimestre: 7.236.981,53 euros. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament que es doni per assabentat del contingut dels 
informes esmentats i del període mitjà de pagament corresponent al segon  
trimestre de 2018. 
 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
 

ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2017. 
 
Doncs això vol dir que podem passar a la Comissió Especial de Comptes, que 
habitualment la celebrem un cop l’any, va ser el mes de juliol i, per tant, doncs 
ara hem de passar els punts d’aquella Comissió Especial de Comptes pel ple de 
setembre. El punt 9 en concret és un dictamen que proposem per a la seva 
aprovació i, per tant, que proposa l’aprovació del Compte General de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2017. 

En aquest cas proposem, com deia, l’aprovació d’aquest compte general 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en la sessió que 
vam celebrar el 23 de juliol de 2018 i dels criteris comptables que determinen la 
seva elaboració. I molt resumidament, dintre de les possibilitat que parlar de 
números ens ofereix, l’objectiu d’aquest compte general és donar..., que és 
important recordar què és el que fem quan aprovem o quan votem aquest 
dictamen, és donar una imatge fidel i completa de la situació econòmica 
patrimonial de l’ajuntament de 31 de desembre de 2017. 

Per tant, els principals estats comptables són el compte de resultats econòmics 
patrimonials i el balanç. Pel que fa al compte de resultats econòmics patrimonials 
de l’exercici, es desglossa en el resultat de la gestió ordinària, que saben que va 
ser positiu, 6.262.803,29 euros, el resultat d’altres partides no ordinàries, en 
aquest cas menys 6.881.874,15, el resultat de les operacions financeres, 
76.707,43 euros i, per tant, un resultat total de l’exercici de menys 542.363,43 
euros. Aquest resultat negatiu de l’exercici es deriva de la despesa no ordinària 
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que va tenir lloc durant l’any passat com a conseqüència de la resolució del 
contracte de concessió de l’edifici de la Baronda, que va tenir un import de 
7.100.000 euros i, per tant, va ser un fet puntual que el vam explicar durant la 
informativa, que vostès el recorden perquè també l’han viscut molt de prop i, per 
tant, des del punt de vista de la gestió ordinària, va ser un resultat positiu, jo diria 
sobradament positiu com també vam fer en liquidar l’any passat. 

El balanç a 31 de desembre de 2017 presenta un actiu total de 134.412.784,93 
euros dividit entre actiu no corrent que importa una quantitat a l’entorn de 109 
milions d’euros, que recull tot l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que 
ascendeix a no arriba a 25, a prop, de 24,7 milions d’euros, que agrupa els fons 
líquids de tresoreria que importen aproximadament 18,7 milions d’euros i els 
deutors a curt termini per un import de 24,7 euros. 

El passiu en aquest cas importa un total de 20,49 milions d’euros subdividit entre 
el passiu no corrent, 11,6 milions, que correspon a l’endeutament a llarg termini, 
i el passiu corrent, que conté els deutes a un termini inferior a l’any, 8,87 milions 
d’euros. 

Pel que fa al patrimoni net de l’ajuntament, que es calcula per diferència entre 
l’actiu i el passiu, ascendeix a 113.920.214,15 euros, a 31 de desembre de 2017. 
I de l’anàlisi de l’estructura del balanç s’evidencia que l’immobilitzat de 
l’ajuntament es troba finançat en un 96 per cent amb recursos propis i que 
existeix un fons de maniobra de 15.916.601,67 euros, que representa un 179,30 
per cent del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. 

Bé, doncs aquesta és la imatge del que existeix i ara el que es tracta és d’emetre 
el vot quant a l’aprovació d’aquest compte general, quant a l’aprovació d’aquest 
dictamen.” 

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

La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 23  de juliol de 2018, va informar favorablement el compte general  d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2017, rendit d’acord amb  
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, article 101 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Exposat l’esmentat compte al públic durant el termini reglamentari, no s’ha 
formulat cap reclamació, observació o esmena. 

Per tot això, es proposa a l’Ajuntament en Ple: 
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1).- Aprovar el compte general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic de 2017. 

2).- Abonar el resultat de l’exercici 2017 equivalent a  -542.363,43 € amb càrrec 
al compte 120 “Resultats d’exercicis anteriors” que disminueix en aquesta 
quantitat i el seu saldo queda fixat en 36.908.232,32 €. 

3).- Establir, en compliment del que determina la Regla 8 de l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local, el següents criteris a seguir en la gestió comptable 
d’aquesta entitat local: 

a).- Els criteris per a calcular l’import de la dotació anual de la provisió per a 
insolvències es correspon amb  els criteris de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, establerts en l’informe de fiscalització 20/2014. Aquest criteris han 
estat aprovats pel ple municipal en data 18 de febrer de 2015 i són els següents: 

• Deutors per tributs municipals de l’exercici corrent: 10% 

• Deutors per tributs municipals de l’exercici immediatament anterior al corrent: 
30% 

• Deutors per tributs municipals del segon any anterior al corrent: 60%. 

• Deutors per tributs municipals del tercer any anterior al corrent: 90%. 

• Deutors per tributs municipals del quart any i anteriors 100%. 

Després d’una anàlisi individualitzada, també es podrà realitzar una dotació 
complementària dels saldos de deutors tributaris i no tributaris quan, atesa la 
naturalesa, la situació i les incidències produïdes durant el procediment 
recaptatori, es consideri aconsellable. 

b).- Els criteris per a la dotació anual a l’amortització es calculen pel mètode 
lineal, i s’aplica el període màxim d'anys establert a l'Ordre del Ministeri 
d'Economia i Hisenda, de 12 de maig de 1993, per la qual s'aprova la taula de 
coeficients anuals d'amortització, segons el detall  següent: 

    PERÍODE 
COMPTE IMMOBILITZAT  MÀXIM ANYS 
    apl. Compt. 
      

2060 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 6 

      

2100 TERRENYS I BÉNS NATURALS 0 
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2110 CONSTRUCCIONS 100 

      

2120 INFRAESTRUCTURES   

  Urbanitzacions via pública 34 

  Clavegueram 50 

  Urbanització parcs públics 34 

  Pavimentació carrers 34 

      

2130 Béns del patrimoni històric 0 

      

2140 Maquinaria i utillatge 6 

      

2150 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions   

  Instal·lacions en edificis municipals 12 

  Enllumenat públic 25 

  Instal·lacions esportives 25 

  Aparell d'aire condicionat 18 

  Seguretat, detecció i extinció d'incendis 18 

  Escales mecàniques 18 

  Instal·lacions semafòriques 18 

  Senyalització vertical 18 

  Senyalització horitzontal 10 

  Ascensors i elevadors 20 

  Altres immobilitzats 20 

      

2160 MOBILIARI   

  Mobiliari edificis municipals 20 

  Mobiliari urbà 20 

      

2170 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 8 

      

2180 ELEMENTS DE TRANSPORT 12 

      

2190 ALTRE INMOBILITZAT MATERIAL 20 
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c).-  Els bens contingut en l’immobilitzat de l’actiu del balanç es comptabilitzen, 
en el moment de la seva adquisició, pel valor nominal i no es procedeix,  amb 
posterioritat,  a cap revaloració  d’aquests bens.  

d).- Quantificar en un percentatge del 2% de les obligacions reconegudes en 
l’exercici, el llindar de materialitat específica per tal d’avaluar la importància 
relativa de les incidències detectades en l’aplicació de les regles o normes 
pressupostàries i comptables aplicables a aquest Ajuntament. 

 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Hi voto a favor, òbviament i pendents d’auditar la part per 
part d’Intervenció les aportacions municipals dels grups polítics. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Desde Canviem Esplugues, la Comisión Especial de Cuentas ha hecho un 
informe favorable, votamos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP creiem que cal destacar que el que havia de ser una gran 
oportunitat que era la Baronda està sent un pou sense fons de diners, o sigui, 
l’any passat es va aprovar que això costaria 6 milions i mig d’euros, ara ja estem 
ja estem a 7.100.000, no ho entenem i, a banda, també ja no vam votar l’any 
passat, votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, la situació econòmica, financera i patrimonial de la corporació és bona i 
també preveu un marge de maniobra lògic per a moviments inesperats. El Grup 
municipal del Partit Demòcrata hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa confiem en els números presentats per l’equip de govern i el 
nostre vot és abstenció.” 

El senyor Sánchez diu: 
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“Bé, des del Partit Popular, amb un fons de maniobra de 15.916.601 euros, que 
representa, com diu el dictamen, un 179,30 per cent de passiu corrent, òbviament 
no podem fer altra cosa que felicitar-nos i votar favorablement.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, per part nostra, igual que quan votem el cens municipal, que ens ho hem de 
creure, això també ens ho creiem i, per tant, ens abstenim.” 

El senyor Roldán diu: 

“Des del Grup Municipal Ciutadans Esplugues, hi votem a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo només recordar, perquè l’alcaldessa hi ha fet èmfasi, que aquest punt el 
que pretén és posar sobre la taula la situació real i exhaustiva de les finances de 
l’Ajuntament, per tant, és a partir del que ens donen els serveis d’Intervenció, 
doncs és el resultat que tenim i és aquest, pot ser millor, pitjor, etcètera, però, en 
tot cas, és el que és i ens pertoca aprovar-ho, tot i que pugui semblar una mica 
estrany. 

Jo només sobre la regidora de la CUP i amb relació a la Baronda, només dir que 
evidentment no és un pou sense fons, finalment l’ajuntament adquireix aquest 
immoble no cal que digui per les circumstàncies sobrevingudes que es van 
donar, no per voluntat directa. Però, en qualsevol cas, l’import final pot ser 
aproximadament com a mínim la meitat del valor actual d’aquest immoble. Això 
per una banda. I després, en tot cas, l’import final sobre els crèdits hipotecaris 
van ser 6 milions i mig i després l’altra part és un tema de la liquidació final. I en 
qualsevol cas, ho torno a dir, no és un pou sense fons perquè, més enllà 
d’aquesta inversió que ha realitzat l’ajuntament, puc assegurar que el patrimoni 
municipal i, per tant, el de tots els veïns i veïnes d’Esplugues s’ha incrementat 
significativament per sobre d’aquesta xifra. 

El vot..., el Grup Municipal Socialista vota a favor.” 

 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 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. Marcos Sánchez Siles, 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. Vota en contra la regidora Sra. Anna Coll Zabala, és a dir un vot. S’hi 
abstenen els regidors i regidores Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena 
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i Collado, Sra. Elisabet Millà Salinas i Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, és a dir 
quatre vots. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 

 

ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DELS ESTATS FINANCERS, A 31 DE DESEMBRE DE 2017, DE LA 
SOCIETAT MUNICIPAL MIXTA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS 
DE ESPLUGUES, S.A. (PROGESER). 

La senyora Díaz diu: 
 
“Ens queden dos punts que venen precisament de la Comissió Especial de 
Comptes, el punt número 10 i el punt número 11. Com que és un donar compte, 
si els sembla bé, també els explico seguidament i després si vostès necessiten 
també prendre la paraula, no hi haurà cap inconvenient. 
 
El punt número 10 és el Dictamen que proposa donar compte dels estats 
financers, a 31 de desembre de 2017, de la Societat Municipal Mixta de 
Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, S.A., PROGESER. 
 
En aquest cas s’informa al ple municipal del resultat comptable de l’exercici 2017 
d’aquesta societat que han estat aprovats pel consell d’administració de 
l’esmentada societat i auditats pel Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, 
SA. A més, ho saben molt bé perquè no només l’equip de govern, sinó altres 
grups municipals, han tingut, tenen o potser tindran, si és que algú encara no ha 
passat pel consell d’administració, representació en el consell i, per tant, saben 
molt bé com funciona això. 
 
A 31 de desembre de 2017, el compte de resultats de la societat presenta un 
resultat positiu de 91.275,39 euros. I quant al balanç, a 31 de desembre, l’actiu 
importa 1.658.269 euros; el passiu, 319.855,08 euros; i el patrimoni net, 
1.338.413,92 euros. 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 23 de juliol  de 2018, es va donar  per assabentada dels Estats Financers, a 
31 de desembre de 2017, de la “Sociedad Municipal Mixta de Promoción y 
Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, S.A. (PROGESER) que han 
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estat preparats per l’ esmentada institució i auditats pel “Gabinete Técnico de 
Auditoría y Consultoría, S.A. 
 
Es proposa a l’Ajuntament en Ple que es doni per assabentat dels esmentats 
estats financers. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

 

ACORD NÚMERO ONCE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DELS ESTATS FINANCERS, A 31 DE DESEMBRE DE 2017, DE LA 
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES. 

 
Pel que fa al següent punt, el dictamen que proposa donar compte dels estats 
financers, a 31 de desembre de 2017, de la Fundació Privada Asproseat Proa 
Esplugues. 
 
Ara també donem compte d’aquest resultat comptable de l’exercici anterior, que 
també han estat aprovats, en aquest cas pel patronat d’aquesta institució i 
auditats per Blázquez, Planas i Associats, SL. 
 
I el resultat és el següent, a 31 de desembre de 2017 el compte de resultats de 
la fundació presenta un resultat positiu de 111.565,46 euros. Quant al balanç a 
31 de desembre de 2017, l’actiu importa 783.990,50 euros; el passiu, 454.722,04 
euros; i el patrimoni net, 329.268,46 euros. 
 
Per tant, en aquest cas, fins i tot no només perquè també hi ha part dels diferents 
grups que tenen representació en aquest patronat, però sobretot per la situació 
tan difícil que havien viscut en plena crisi i el poder explicar que aquest patronat 
ara mateix està donant servei a tanta gent, fins i tot el centre especial de treball 
està col·locant persones també que tenen una diversitat funcional i que són plens 
treballadors o treballadores i treballadors de ple dret. És molt bo, doncs, poder 
explicar que el resultat és un resultat positiu i que cada cop va millor i, per tant, 
segurament també el resultat de l’esforç que en un moment donat tots plegats, 
govern i oposició, vam fer per poder treballar amb aquesta fundació, que saben 
que es va transformar i que en aquest moment està donant un servei amb la 
tranquil·litat d’unes finances molt sanejades. Jo crec que era important recordar-
ho, especialment als regidores i regidores que venen del mandat anterior i que, 
per tant, tenen la memòria d’haver treballar de manera molt intensa aquest tema. 
Hi ha alguna cosa que vostès vulguin afegir, preguntar, aclarir? 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 
dia 23 de juliol  de 2018, es va donar  per assabentada dels Estats Financers, a 
31 de desembre de 2017, de la “Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues” ) 
que han estat preparats per l’ esmentada institució i auditats per Blazquez Planas 
i Associats, S.L.”  

Es proposa a l’Ajuntament en Ple que es doni per assabentat dels esmentats 
estats financers. 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

 

MOCIONS 

20/18.- Moció del grup municipal C's de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat de condemna de tota la violència a Catalunya i per a la 
convivència i el respecte entre tota la ciutadania. 

Molt bé, doncs si no és el cas, podem passar a les mocions. Tenim dues mocions 
en el ple d’avui, la 20/18, la moció del Grup Municipal de Ciutadans de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de condemna de tota la violència a 
Catalunya i per a la convivència i el respecte amb tota la ciutadania. Per a la seva 
defensa, té la paraula el portaveu del grup municipal, el senyor Julio Roldán.” 

El senyor Roldán diu: 

“Gracias. Bien, presentamos una moción, como dice su título, de condena total 
a la violencia, provenga de donde provenga, en Cataluña y también a favor de la 
convivencia y el respeto entre toda la ciudadanía. Nos parece oportuno, nos 
parece oportuno sobre todo en Esplugues a un día de comenzar la Fiesta Mayor, 
también por el momento social de incremento de la tensión que estamos viviendo 
en la sociedad catalana y, bueno, esperamos el máximo de apoyo a la moción, 
que vamos a leer un pequeño resumen de la exposición de motivos y ya los 
puntos de acuerdo que piden. 

L’exposició de motius de motius diu: durant la sessió plenària del Parlament de 
Catalunya del passat 28 de març de 2018, les formacions polítiques 
independentistes es van negar a rebutjar i condemnar els actes violents, els 
atacs a les seus de les formacions polítiques i l’assetjament als polítics i a les 
persones que pensen diferent 

Cal condemnar tot tipus de violència vingui d’on vingui i rebaixar la tensió actual 
que viu la societat catalana. La majoria de la gent a Catalunya és víctima i sent 
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que les formacions polítiques independentistes han impulsat i impulsen un 
projecte de ruptura i que fomenta la fractura i la tensió social entre la ciutadania 
sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a l’Estat de dret i als 
principis democràtics. Cal instar a les administracions publiques a vetllar per un 
ús responsable de l’espai públic, entès aquest com un espai de tothom, tot 
evitant-ne un ús monopolístic.  

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans Esplugues sol·licita al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Punt primer. L’Ajuntament d’Esplugues condemna tots els actes vandàlics contra 
les seus de partits polítics, els insults, amenaces, agressions o l’assetjament 
contra grups i individus, entre els quals molts electes, que estan sovintejant a 
Catalunya. Així mateix, rebutja tots els actes vandàlics o violents que s’han 
produït i es produeixen en concentracions i manifestacions celebrades en els 
darrers mesos a Catalunya. 

Punt segon. L’Ajuntament d’Esplugues condemna expressament les 
inadmissibles pràctiques de declarar persona non grata per les seves idees i 
d’assenyalar públicament qui pensa diferent i qui actua en compliment de les 
funcions públiques que té encomanades, i mostra el seu més enèrgic rebuig pel 
fet que determinats càrrecs públics promoguin tals iniciatives des de les 
institucions de les quals formen part. 

Tercer punt i últim. Traslladar aquests acords al president del Parlament de 
Catalunya, als membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, al President de 
la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris representats en el 
Parlament de Catalunya. Gràcies.” 

 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Bon vespre. Bé, yo solo..., seré muy breve. Diré que yo solo veo españoles 
pegando a catalanes. Por favor, envíe la moción a los CRD de la Zarzuela y 
Moncloa con mi aprobación y mi comentario. Gracias.” 

La senyora Benito diu: 

“Bueno, yo en principio quiero expresar mi solidaridad con el portavoz de 
Ciudadanos en el ayuntamiento y con la agrupación de Ciudadanos en 
Esplugues de Llobregat porque durante estos últimos días la sede ha sido 
atacada. Así que toda mi solidaridad. 

No, así no vamos bien, no vamos bien. Al final esto ya se ha convertido más que 
en un conflicto de Cataluña contra el Estado español, es un conflicto abierto entre 
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catalanes y esto yo creo que los líderes políticos tienen que poner sentido común 
a esto. Es que es urgente que lo hagan. Y mi voto será a favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, Canviem Esplugues indudablemente condenamos todos los actos violentos 
vengan de donde vengan, porque creemos que esa no es la vía. Y en cuanto a 
la moción que plantea Ciudadanos, a nosotros solo nos gusta el título, no 
compartimos ni la exposición de motivos, ni compartimos tampoco los acuerdos. 
Por lo tanto, votaremos en contra.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, primer de tot, m’agradaria detallar alguns fets que s’han produït aquests 
darrers mesos, fets pels que de ben segur no s’ha presentat aquesta moció, ni 
s’ha exigit condemnes públiques i pels que no he vist tampoc cap posicionament 
públic del regidor proposant de la moció. 

Pel que fa a l’assenyalament públic de qui pensa diferent, encara esperem la 
condemna per fets com aquesta notícia, publicada a La Razón, on s’assenyalava 
trenta-tres jutges independentistes pel simple fet de ser independentistes, una 
filtració de la Policia Nacional que va filtrar les seves fotos dels DNI. Suposo que 
podem esperar assegudes que també es condemni això. 

Pel que fa a les declaracions de persones non grates als municipis, nosaltres 
estem aquí per servir i garantir uns drets i condicions de vida dignes a la gent 
que viu a aquest poble, no per fer altars o idolatrar qui ens reprimeix, ens roba, 
enganya o utilitza el seu càrrec en benefici propi, ja sigui per corrupció o tràfic 
d’influències. Per tant, seguirem instant a declarar persones non grates aquelles 
persones que lluny de contribuir al benestar i la convivència atien l’odi, la ràbia i 
la xenofòbia contra qui no està disposat a cedir davant de xantatges i 
imposicions. 

Pel que fa a les agressions, el passat febrer el fotoperiodista Jordi Borràs va 
presentar un informe amb el detall de totes les agressions físiques i materials 
que van tenir lloc des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2017. De l’1 
d’octubre, arrel de les violentes càrregues policials, van haver-hi 1.066 ferits i a 
partir del 2 d’octubre fins al 31 de desembre, 139 incidents violents que tenien 
una motivació política en defensa de la unitat d’Espanya, 86 agressions físiques, 
que han provocat un total de 101 víctimes. 

Pel que fa al 2018, detallo alguns dels fets més greus, limitant-me al Baix 
Llobregat, perquè, si no, no acabaríem ni demà. El 7 de febrer de 2018 pintades 
a davant de la casa d’una companya militant de la CUP de Sant Boi, una diana 
a la porta de casa i la paret de davant amb el seu número de DNI, el nom complet 
i el missatge «España no olvida» seguit de «Fuck CDRs». Divuit de març de 
2018, atac feixista a l’Ateneu La Màquia de Gavà, un grup d’encaputxats va 
prendre foc a part del local mentre hi havia gent dintre fent una reunió. Es van 
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salvar de miracle. Deu de juny de 2018, un grup de cinc feixistes a cara 
descoberta i lluint tatuatges d’esvàstiques i demés simbologia nazi ataca a 
pedrades una xerrada que s’estava fent al carrer a Molins. Deu de setembre de 
2018, pintada davant de casa d’un militant de la CUP d’Hospitalet amb el seu 
nom seguit de «estás muerto» i una diana a la porta del replà de casa seva. 

Per no dir la de vegades que han pintat creus gamades i altra simbologia feixista 
o dianes amb «sou els següents» que han aparegut aquí a l’ateneu d’Esplugues, 
algunes més originals que altres, també tot s’ha de dir. 

També cal destacar la vinculació directa que hi ha pel que fa a agressions 
físiques a Barcelona i àrea metropolitana coincidint amb totes aquelles 
manifestacions unionistes que s’han fet durant aquest últim any. I és que els 
mateixos que ens volen acusar de violents atien els seus violents per generar un 
clima de confrontació al carrer que alimenti el seu discurs recurrent de la fractura 
social i així justificar la repressió indiscriminada que estem patint. Per tant, 
nosaltres votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, tinc aquí, senyor Roldán, un article que està promogut pel senyor Rivera i la 
senyora Arrimadas que diu que Ciutadans presentarà als ajuntaments una moció 
de condemna a la violència i de respecte a la convivència. Es refereixen a 
l’agressió de la dona del Parc de la Ciutadella? Que desconec si era simpatitzant 
seva. Es refereixen a l’agressió del càmera de televisió que els seus militants 
varen confondre per un càmera de TV3? O es refereixen als centenars de 
persones agredides, maltractades i vexades que van patir l’1 d’octubre per voler 
exercir el dret a votar i a l’autodeterminació? Segur que no, eh, aquesta darrera. 

És clar que volem la condemna de la violència, i no hi estem d’acord, però la 
primera que condemnem és la seva: intolerant, irreflexiva, que no facilita cap 
convivència, ni cap cohesió social. És una llàstima que la seva moció només 
acabi amb un titular fàcil: «porteu això a tots els ajuntaments». No hi ha qui s’ho 
cregui, però. 

Vostès es creuen representants del respecte de la convivència, però més aviat 
són els campions de la brega, de cercar raons on no n’hi ha i si no n’hi ha, ja les 
buscarem, la les cercarem. Això provoca diligències judicials obertes per 
desordres, per agressions i així vostès poden presentar mocions com aquestes 
el dia d’avui, les que comptabilitzen a la introducció de la seva moció. 

Sap vostè el que trenca la convivència realment? El segrestar la llibertat 
d’expressió, la llibertat d’expressió de les persones, de poetes, d’artistes, de 
músics, de polítics i de ciutadans que en general l’únic que volen és expressar 
lliurement les seves idees. És per això que des del Grup Municipal del PDECat 
creiem que el respecte a la convivència es fonamenta en el diàleg i condemnem 
tota mena de violència, és clar, però que votarem no a la seva moció.” 
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La senyora Millà diu: 

“Bé, en contra de la violència? I tant, de totes les formes de violència. M’ha cridat 
l’atenció quan s’ha fet l’exposició de la moció que no s’han detallat algunes 
situacions que venen reflectides i, per tant, la gent que hi ha en el saló de plens 
no saben de què parlem, però és que hi ha autèntiques barbaritats. De totes 
maneres, alguna ja l’aniré dient. A vegades hem sentit a dir aquí, en aquest ple, 
referint-se a alguna moció, dir allò de «és una moció carregada de bones 
intencions, però no sé què...», no és el cas d’aquesta, no ho podem dir. Nosaltres 
la definiríem com una moció carregada de males intencions, justament, perquè 
no pretén en cap moment denunciar la violència, és un relat més dels que ens té 
acostumats Ciutadans, on s’inventen arguments per tal de crear malestar, 
crispar, en definitiva, dividir la societat catalana a base de mentides. 

En primer lloc, nosaltres no entenem com violència els talls de carretera i 
autopistes. Això s’ha fet fa molts anys, aquí s’ha fet, a Esplugues..., vaja, no hi 
ha per on agafar-ho. Tampoc entenem com violència posar llaços grocs o sortir 
al carrer a manifestar posicionaments polítics. Manifestar-se no és violència. 

Quan a la moció es parla de tinença d’armes, clar, sorprèn. M’imagino que es 
deuen referir als ganivets i a les navalles que fan servir els encaputxats que van 
amb el rostre tapat i de nit i encoratjats precisament per Ciutadans que retiren, 
per exemple, llaços grocs. 

Com és que a la moció no es parla de la violència de l’extrema dreta? De l’atac 
al fotoperiodista Jordi Borràs per part d’un membre de la Policia Nacional? O de 
l’atac de l’extrema dreta a Catalunya Ràdio? O de la batalla campal amb 
destrossa de mobiliari urbà que es va produir al bar Zurich tot just ara fa un any 
a la plaça Catalunya de Barcelona per part d’un bon nombre de manifestants 
precisament d’una manifestació convocada, entre altres, per Ciutadans? O de 
les pallisses de l’1 d’octubre? O de l’agressió a un periodista de Telemadrid 
perquè el van confondre amb un de TV3? En una concentració també, per cert, 
convocada per Ciutadans. Està clar que amb les manifestacions del senyor 
Rivera referides a TV3 és fàcil que alguns se sentin interpel·lats a agredir 
periodistes de la televisió catalana. Per nosaltres és òbvia, doncs, la connivència 
de Ciutadans amb l’extrema dreta. 

Tampoc parlen a la moció de “a por ellos”, això no és violència, ni de la violència 
d’estat, a vegades física, a vegades molt més sibil·lina i que tots tenim en ment 
com pot acabar i en contra de qui s’exerceix. Vostès gosen acusar de violència? 

Quan estava preparant la resposta a la seva moció, m’ha vingut al cap el vers de 
Joan Salvat-Papasseit, també anomenat «el poeta del poble», que diu: «Escopiu 
a la closca pelada dels cretins.» Però no pateixin, que no ho faré. Votem que no.” 

El senyor Sánchez diu: 
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“Bé, jo entenc que poder és que no ha arribat a comprendre correctament el que 
vol dir la moció, però quan vaig llegir i ara el portaveu de Ciutadans ha fet lectura 
dels punts d’acord, jo entenc que quan diu que l’Ajuntament d’Esplugues 
condemna tots els actes vandàlics contra seus a partits polítics, amenaces, 
agressions, assetjament contra grups i individus, etcètera, jo entenc, segur que 
erròniament, que es refereix a tot el que els altres portaveus que em precedeixen 
en l’ús de la paraula han citat, si no vaig errat. En qualsevol cas, veig que el 
portaveu representant de la moció em diu que sí, per tant, bé, llavors jo ho he 
entès bé. 

Potser és una moció, com es deia, buenista, de demanar coses molt generals o 
molt evidents, però potser és que estem en un moment en què demanar coses 
tan evidents com la condemna als actes vandàlics, doncs es fa necessari i es fa 
necessari perquè desgraciadament hi ha gent que prefereix defensar la seva 
posició política abans de condemnar aquest tipus d’agressions. Jo no tinc cap 
mena de problema en condemnar totes les agressions que aquí s’han dit per part 
d’altres portaveus i per això voto que sí a aquesta moció, perquè condemno les 
agressions de les quals parla el portaveu de Ciutadans i condemno les 
agressions que parla la portaveu de la CUP, per exemple. 

En qualsevol cas em sobta que hi hagin portaveus que malgrat condemnar tots 
els tipus de violències, com diuen, voten que no a condemnar la violència. Bé, 
en qualsevol cas és simptomàtic d’allò que el president Aznar va dir fa més de 
quinze anys que és que abans es trencaria Catalunya que Espanya, és obvi. 
Òbviament hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, nosaltres hem de dir que aquesta moció va ser una de les sorpreses més 
curiosament agradables que vam tenir tornant de vacances, perquè vam trobar 
que això, que Ciutadans d’Esplugues presentava una moció per condemnar la 
violència vingui d’on vingui i vam dir: esplèndid. Tots vam pensar: està molt bé 
que d’una vegada per totes condemnin la violència vingui d’on vingui. 

Això vol dir, és clar, que condemnen la violència de la policia que ens va hostiar 
l’1 d’octubre, la violència contra càmeres de determinats mitjans de comunicació, 
la d’un cotxe que entra a tota pastilla a la plaça de Vic envestint tot el que troba 
al seu pas, la d’un policia nacional de paisà que agredeix el fotoperiodista Jordi 
Borràs al crit de «Viva España y viva Franco», la dels manifestants feixistes que 
es barallen entre ells a les seves pròpies manifestacions, la de l’atac a 
Blanquerna, la de l’atac a les instal·lacions de Catalunya Ràdio d’ara fa un any, 
la de la incitació a la violència del “a por ellos”, que ja s’ha dit també, la dels 
desitjos de violació al president Carles Puigdemont, etcètera, la de Vox, Hogar 
Social, Democràcia Nacional, Plataforma per Catalunya, España 2000, SOM 
Identitaris o Somatemps, que són grups que s’han manifestat al costat de 
Ciutadans nombroses vegades. Entre el 8 de setembre i l’11 de desembre de 
2017 hi va haver 139 incidents violents, 86 dels quals amb un component 
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d’agressió física i un mínim de dos casos amb component de violència sexual. 
Em sembla molt bé, doncs, que també condemneu tot això. Però com que ja dies 
que ens afaitem i és evident que les coses no van per aquí, votarem que no a 
aquesta moció. 

Permeteu-me que també citi un poeta, en aquest cas és Eduardo Llorens que 
deia: «La acción es buena, hay que forzar la acción violenta de los 
independentistas. El relato de rotura social lo tenemos bien construido, pero 
faltan actos de violencia suyos donde consolidarlo. Al final saltarán, es cuestión 
de insistir.» Doncs això, que ja fa dies que ens afaitem.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, el respecte..., és evident que aquesta moció com la propera que presenta 
Esquerra Republicana, si no m’equivoco, amb altres grups també, en tot cas, les 
dues fan referència al conflicte polític que estem vivint a Catalunya, no amb 
elements comparables, si volen, però sí que les dues hi fan referència. Ho dic 
perquè a la meva exposició o argumentari, com a mínim en la part inicial, sí que 
faré esment a alguna cosa que podria servir o que entenc que serveix per al cas 
de les dues mocions, no? I avanço que votarem en contra de totes dues. 

De tota manera, jo crec que amb els posicionaments que hi han hagut i les 
expressions que hi han hagut, jo crec que es posa en evidència el que nosaltres 
estem dient fa molt temps, que és la fractura que actualment viu Catalunya. En 
alguns casos ha semblat un llistat dels greuges, o agressions, o violència, perquè 
no diem que no, impartida en un sentit o en un altre, i al final els que pateixen els 
meus o els que pateixen els de l’altra banda. Totes són violències, en qualsevol 
cas, les condemnem totes, només faltaria. Però torno a dir que l’expressió que 
vivim en aquest moment en aquest plenari sembla que va en aquest línia, com 
deia, que constata aquesta fractura que estem vivint. 

I saben tots vostès jo crec sobradament la nostra posició al voltant del conflicte 
polític, com deia, que estem vivint actualment a Catalunya i que hem defensat 
sempre i una vegada més que aquesta solució únicament vindrà pel diàleg, 
l’acord, el pacte, establint ponts, entenent-nos, entenent la posició de l’altre, 
sempre serà aquest el camí, en definitiva, fent política, que és el que pensem 
que pertoca fer als polítics. I també saben, a la vegada, que ni som evidentment 
un partit independentista, tampoc volem les nostres institucions i representants 
fora de la legalitat, que no compartíem tampoc el referèndum unilateral de l’1 
d’octubre, així com tampoc l’actuació desproporcionada que es va produir per 
part de la policia i que ja vàrem condemnar també en el seu moment. I que 
tampoc compartim, igual que en aquest cas, que l’actual o l’anterior majoria 
parlamentària al Parlament de Catalunya, independentista, en aquest cas, que 
això no donava cap potestat per vulnerar la legislació vigent, sí, evidentment, per 
governar Catalunya amb aquest pacte o amb aquest acord majoritari, segons 
l’expressió també de la ciutadania. 
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Però em fa la sensació que ens repetim i que això que estic explicant ara ja ho 
hem dit moltes vegades i que sembla que cada tant ens toca repetir-nos i 
autoafirmar-nos amb el que som cadascú i la posició de cadascú. I no ho dic per 
dir, perquè és que, a més, sobre aquestes qüestions l’ajuntament ens hem 
debatut i ens hem posicionat en diverses posicions, començant, per posar alguns 
exemples, el maig de 2017, a través d’una moció aquest plenari ja no va donar 
suport al referèndum. Al juny ens vàrem posicionar també sobre una moció de 
Ciutadans i PP en defensa de la democràcia, la unitat nacional, etcètera, i també 
el plenari es va posicionar. A l’octubre vam debatre sobre la repressió del dia 1 i 
vàrem aprovar una moció per la convivència i la democràcia precisament, ara fa 
just un any. El novembre de 2017 també el ple ens vàrem posicionar sobre les 
persones empresonades arrel d’aquells fets. Bé, i això ha continuat durant aquest 
any, segurament perquè l’actualitat social i política del país va en aquest sentit, 
però em reitero que sembla que hi hagi un interès que cada tant, doncs, tornem 
a expressar-nos en aquest sentit. 

I pel que fa en concret a la moció de Ciutadans, evidentment, perquè jo soc..., 
bé, ho dic evidentment com a portaveu del Partit Socialista, però entenc que tots 
els grups ho defensaven, evidentment en el seu títol que estem tots a favor de 
condemnar la violència, tota, i per la convivència i el respecte entre tota la 
ciutadania. És un títol que evidentment..., el portaveu d’Esquerra també ho deia, 
que ja ens agrada en aquest sentit. Que no en quedi cap dubte de la posició del 
PSC al respecte, malgrat el nostre vot en contra d’aquesta moció, i crec que ho 
hem demostrat sobradament. 

Però el problema que tenim és que ens passa igual, és que la seva moció es 
queda amb el títol, i es queda amb el títol i no va més enllà, perquè després de 
l’exposició de motius ja hi ha molt poc d’això. Hi ha molt poc d’això perquè quan 
es refereixen a les violències, per molt que el portaveu del PP feia referència que 
els punts d’acord podem estar-hi d’acord, però que vostè quan fa l’exposició de 
motius només parla, com diuen vostès a vegades, de la meitat de Catalunya, i 
ho posen com una errada. Bé, doncs hem de parlar de tota Catalunya. I la realitat 
de Catalunya actualment és la que és i a la seva exposició de motius no hi ha ni 
una paraula, ni una, al respecte. I, per tant, denota una voluntat per la seva part 
en presentar aquesta moció d’una posició política a través d’aquell conflicte 
català amb la qual obtenir un rèdit. 

I no ho dic només per això, perquè si tan convençut estava d’això, per què no li 
ha proposat a la resta de grups que féssim una moció en aquest sentit 
conjuntament? No li ha proposat a ningú, no l’ha obert a ningú, ha proposat un 
text, però no li ha dit a ningú que ens suméssim, que en parléssim, que féssim 
una reflexió i que intentéssim buscar un text comú davant d’una qüestió que en 
gran part, per no dir tots, podem estar-hi d’acord, en contra de la violència, 
etcètera, de totes, hi insisteixo, de totes. Doncs no ho ha fet. I com deia el 
portaveu d’Esquerra, doncs som tots grandets ja, som tots grandets i es veuen 
les intencions. I més enllà del text en concret i el que, torno a dir, vostè intenta 
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defensar, doncs ens fa la sensació que hi ha el títol, però que no hi ha cap 
voluntat més en aquest sentit. 

I també li he de dir que ens tenen acostumats ja, no només a l’Ajuntament 
d’Esplugues, sinó al Parlament i a altre llocs, que vostès fum, fum, fum, paraules, 
paraules, paraules, i més enllà de dir, el seu partit fer, fer, no fa res. Són el primer 
grup al Parlament de Catalunya i sembla que són sempre la resta els que han de 
fer coses i vostès els diuen el que ha de fer cadascú, però vostès com a primer 
grup al Parlament de Catalunya sembla que la cosa no vagi amb vostès o que 
no tenen cap responsabilitat amb la representació ciutadana que tenen, per 
descomptat. Ho torno a dir, vostès parlen, parlen, parlen, parlen molt, però no 
van més enllà. 

I en darrer lloc deixi’m dir que li digui que la seva moció parla i diu en concret que 
el que ens pertoca a les institucions locals i a la ciutadania és rebaixar la tensió 
actual. I disculpi’m, però vostès amb el seu llenguatge, amb les seves 
provocacions o quan el seu líder va a treure llaços, que no sé si se n’ha adonat, 
però després de treure llaços n’hi havia més als carrers i fins i tot a la resta 
d’Espanya, ajudar no ajuden a baixar l’escalada de tensió. Per això insisteixo 
que la seva moció sembla més una pose que una realitat. Per tant, hi votem en 
contra.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bueno, por dar respuesta a los portavoces que han manifestado su opinión. A 
todos los grupos independentistas, donde incluyo a Iniciativa per Catalunya, 
Iniciativa-Verds, les diré, a ver, les voy a poner..., podemos exponer muchos 
hechos, la moción habla en el título claramente de toda la violencia, de toda la 
violencia provenga de donde provenga, también la exposición de motivos. 

Y aclarar, antes de nada, ahora voy con el tema independentista, sobre todo al 
grupo del PSC i a Canviem Esplugues que aquí han votado en contra, que lo que 
decían que el título está muy bien, pero que los puntos de acuerdo parece que 
es una pose o no sé, ¿no? Los puntos de acuerdo están sacados de unas 
enmiendas que se han votado en el Parlament de Catalunya y que el PSC, junto 
al PP, junto a Catalunya sí que es pot votaron a favor, estrictamente el punto 1 y 
el punto 2, exactamente el mismo, literal, literalmente el mismo contenido, que 
es lo de las personas non gratas y lo de condenar la violencia provenga de donde 
provenga. Ustedes aquí han cogido un posicionamiento diferente, no digan lo del 
título, porque es literalmente el punto 1 y punto 2, lo mismo que su grupo 
parlamentario votó a favor en el Parlament de Catalunya. 

En cuanto al resto, podríamos hablar de..., se han comentado muchos hechos, 
obviamente violencia hay de todo tipo y hay que condenarla toda. Yo les 
comentaría tres-cuatro ejemplos solo de la última semana. Es verdad que 
estamos defendiendo algo muy obvio, hacer una moción para la convivencia, 
pues ojalá no se tuviera que dar, pero mire, algo tan obvio que un ataque a 
nuestra sede con excrementos, que no es la primera, que los últimos meses 
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prácticamente sufrimos un ataque semanal o cada quince días, lo hemos puesto 
en la junta de portavoces y solo hemos recibido una condena, una seria y la otra 
con tintes de medio cachondeo, se puede decir, y el resto de formaciones 
políticas ni lo condenan, ni nos han..., bueno, ni se manifiestan en ningún caso. 
Entonces, cuando dice usted: «Oiga, no, cuando hay una moción que alguien 
quiere sumarse, lo normal es que el portavoz proponente del resto de grupos le 
digan: oiga, que la puedo compartir, que la firmo contigo, vamos a debatirla o 
presento una enmienda, presento otra.» No, no eche la carga sobre el 
presentante, sino que esto es bidireccional y usted igual si quería una moción de 
la convivencia de verdad lo que podría haber dicho es dirigirse a nosotros y 
trabajarla. 

Le digo, hechos de la última semana, el ataque a la sede de Ciudadanos de 
Esplugues. Podemos poner el ejemplo de una concejal de Girona, donde cada 
vez que lleva a su hijo, la última semana, tiene dos ataques llevando a su hija 
pequeña a la escuela, pues es agredida y luego le pintan el coche con lazos 
amarillos. Lo mismo, señalamiento de gente de la CUP, de Arran en Tarragona, 
el portavoz de Tarragona de Ciudadanos, es la fiesta mayor y está señalado y le 
han hecho unos carteles con su cara por toda la ciudad porque piensa diferente, 
etcétera. 

Decía la portavoz de la CUP «es que no está bien..., nombramos personas non 
gratas por corrupción, por...» No, es que ustedes han nombrado persona non 
grata a Inés Arrimadas que no gestiona nada en Sant Andreu de Llavaneres, es 
que..., como que no puede entrar allí. Oiga, pero solamente porque piensa 
diferente, no por ninguna gestión haga lo que haga. 

También se ha hecho referencia al Parlament de Catalunya, qué tenemos que 
hacer, qué podemos hacer, qué no. Señor socialista, usted se olvida y no dice 
que el Parlament de Catalunya lleva dos meses cerrado, que hay más de dos mil 
propuestas de resolución esperando en un cajón a que los que gobiernan y su 
president, el president también del Parlament, se decida y dejen trabajar, porque 
si no es imposible, no se puede hacer nada cuando hay una institución 
absolutamente cerrada. 

Y para acabar, porque al final si no vamos a conseguir lo contrario de lo que 
pretendía la moción, yo le digo una cosa, los partidos independentistas, bueno, 
pues están en su objetivo, no salen de ahí, blanquean una violencia, como está 
claro, también decían que una señora que si era afiliada de Ciudadanos, pues 
no es ella, es una mujer que fue agredida, para el que no lo conozca, por quitar 
lazos amarillos, delante de su hijo, le rompieron la nariz y fue brutalmente 
agredida. El marido es afiliado de Ciudadanos, por lo tanto, conocemos los 
hechos bien y fue así, están denunciados. Es otro ejemplo, pero hay más. Y le 
digo, no es cuestión de blanquear la violencia venga de un sitio o venga de otro, 
es cuestión de, en democracia, tener claro quién agrede y quién es el agredido 
y los demócratas pues nos ponemos de parte del agredido, nada más, sea quien 
sea y provenga de donde provenga. 
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Yo entiendo sus palabras aunque no las comparto, señor portavoz socialista, 
porque su equidistancia, que intenta mantener cuando se pone un poco de perfil 
según como venga, pues quizá tenga mucho que ver con que usted ha 
comentado a la gente que retira lazos amarillos de las calles, como hizo en su 
día Albert Rivera, como han hecho ahora retirando las pintadas de amenazas al 
juez Llarena en Girona, que llevan ocho meses, unas pintadas delante de su 
casa, de su vivienda unifamiliar. Y el problema en Cataluña es que el Estado se 
ha olvidado de nosotros durante más de treinta años y ahora hay cierto hartazgo 
y hay gente, hay héroes anónimos que son los que salen a la calle, retiran estos 
lazos, que es lo que deben hacer las administraciones públicas y no hacen, y es 
lo que debe hacer el Estado y no hace, y es lo que deben hacer ustedes, por 
ejemplo, cuando hemos puesto una denuncia desde Ciudadanos Esplugues de 
que tenemos una guardería con un lazo amarillo en la entrada, desde nuestra 
formación se ha denunciado y todavía no sabemos qué acción ha hecho el 
ayuntamiento en este sentido. 

Entonces, no se meta con la gente, como hizo el ministro Ábalos, no se meta con 
la gente que quita lazos amarillos, porque están haciendo un trabajo que 
desgraciadamente no hace la administración. Se entiende, porque obviamente 
ustedes están en la Moncloa gracias al apoyo independentista, están..., 
dependen de Torra, Rufián y compañía y, por lo tanto, aunque no se comparte, 
pues le puedo hasta comprender. Yo le diría que no se equivoque de adversarios 
y tenga en cuenta quiénes son sus socios y la gente valorará y ya se verá con el 
tiempo quién está en el lado justo de la historia y quién no.” 

La senyora Díaz diu: 

“En principi aquí acabaríem, però em demanen tornar a obrir un torn i, per tant, 
he de donar oportunitat a tothom, si hi ha algun altre portaveu que vulgui 
intervenir. La senyora Coll sí que em demana la paraula. Jo sospito... La senyora 
en aquest cas també Benito em demana la paraula. Bé, sospito, no, avanço que 
nosaltres també prendrem la paraula, perquè, a més a més, en aquest moment 
s’han fet unes afirmacions que no són exactes amb la realitat i, clar, les voldríem 
corregir. Per tant, entenc que comencem amb la senyora Benito, després la 
senyora Coll i si ningú més no demana la paraula, seria el portaveu socialista, 
perquè recordin que sempre tanca la moció el grup municipal proposant de la 
mateixa.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, yo después de haber oído a los portavoces de los diferentes grupos 
municipales, hombre, a final, la conclusión, y tú más, aquello es y tú más. 
Entonces cada uno se va mirando al ombligo. Yo entiendo que vienen las 
elecciones municipales y, bueno, hay que empezar ya a hacer campaña. Pero 
han sido una lista de agravios, que si yo, que si yo, que si yo, que si yo. Bueno, 
al final yo entiendo que son los políticos los que tienen que poner el sentido 
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común, porque el conflicto se está trasladando a la calle entre los 
independentistas y los que no son independentistas. 

Con el tema de los lazos amarillos, bueno, pues yo entiendo que la gente ejerza 
su libertad de expresión y que tenga que poner lazos amarillos y tal. Ahora, una 
cosa es eso y otra cosa es apropiarse de los espacios que son de todos. En 
cualquier caso, los concejales tienen en los ayuntamientos la oportunidad de 
exigir a los gobiernos municipales que se respete el espacio público. Otra opción 
es ejercer también la libertad de expresión poniendo, junto a los lazos amarillo, 
pues lazos rojos, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? Quiero decir, si 
estamos todos en ello, pues al final, quiero decir, es libertad de expresión 
también, ¿no? Bueno, simplemente era un apunte, una reflexión.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, és que no sé per on començar, (no s’escolta la gravació) m’ha desbordat 
bastant. El que passa aquí és que les violències no són equiparables, això 
d’entrada. Pel que fa a per què s’ha declarat Arrimadas persona non grata. El 
paràgraf que he llegit jo ha sigut: «Seguirem instant a declarar persona non grata 
aquelles persones que lluny de contribuir al benestar i la convivència atien l’odi, 
la ràbia i la xenofòbia contra qui no està disposat a cedir davant els xantatges i 
imposicions.» Vindria a ser això, el vostre discurs. Això d’entrada. 

Després no s’estan llegint fragments sencers de la moció que realment són 
bastant esperpèntics. D’entrada dir que la dona que segons vosaltres va ser 
agredida a Ciutadella, la foto que vau publicar era falsa, perquè era d’una 
agressió que havia passat feia dos anys a no sé on, però a l’alta banda del 
«xarco». 

Després, cent nou diligències judicials relacionades amb presumpta comissió de 
delictes de desordres públics, atemptats, resistència, desobediència als agents 
policials manifestació il·lícita, lesions i danys i fins i tot tinença d’armes i 
explosius. Em pot, si us plau, detallar on, quan s’ha trobat tinença d’armes i 
explosius? Perquè jo sí que li diré on s’han trobat, a l’operació (no s’escolta la 
gravació)  a València es van trobar «bazocas» i granades de mà a casa d’un 
militant de Fuerza Nueva o algun d’aquests i casualment van ser destruïdes les 
proves i, per tant, no se’ls va poder jutjar i imputar i van quedar en llibertat sense 
cap tipus de problema. 

Els assalts violents a institucions, destrosses del mobiliari urbà, no és el..., o 
sigui, jo li he parlat de 86 agressions a persones físiques amb 101 ferits i vostè 
està aquí donant voltes, marejant la perdiu i, clar, l’intent d’apropiació de l’espai 
públic, una cosa és reivindicar, paleses el teu posicionament polític al carrer amb 
la simbologia que tu vulguis i l’altra cosa és anar amb navalles i amb ganivets de 
dos pams pel carrer per treure els llaços, que és el que ha estat passant i està 
gravat amb vídeo, a més, bé, sí, són bastant insultants, de gent que va a treure 
els llaços amb tot tipus de..., això sí que són armes, no el que el diu vostè.” 
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El senyor Sanz diu: 

“Jo, senyor Julio Roldán, de veritat els demanaria una reflexió. Els demanaria 
una reflexió perquè em fa la sensació que..., i no dubto, ni molt menys, només 
faltaria, de la seva bona intenció, però és que de veritat es pensen que tal com 
actuen col·laboren a baixar la tensió, col·laboren a resoldre el conflicte? De 
veritat s’ho pensen? Estan convençuts que aquesta és la forma? És que els 
convido a la reflexió, a una pura reflexió de si realment el seu objectiu és aquest, 
que facin un reflexió al respecte. I això no té res a veure amb estar al costat de 
l’agredit, només faltaria! Només faltaria! És que pugen el to de paraula i acusen 
de coses, i ja ho he dit alguna vegada en aquest ple, que es deixen caure, com 
si no hagués dit res. Compte, val? O sigui, el que hem de fer, només faltaria, 
estem al costat de l’agredit, però jo crec que la majoria estarem sempre al costat 
de l’agredit, del que pateix la violència, estarem en aquell costat, però no ho 
utilitzin, no ho utilitzin. 

Feia referència als llaços grocs, si recorda les meves paraules, jo li he dit que el 
seu líder vagi a treure els llaços grocs. És que el que no ajuda és que el seu líder 
vagi a treure llaços grocs. Jo no he dit que no es treguin o que no es posin o que 
no sé què, però ha de compartir amb mi que les imatges provocades amb la 
premsa, etcètera, perquè allà vaig a treure els llaços grocs, per part del líder de 
Ciutadans, home, doncs no ajuden, no ajuden. I amb aquella imatge, no ho sé si 
estaven defensant exactament què... No sé si m’explico, jo per això li dic i li dic 
sincerament que el convido a la reflexió en aquest sentit, a vostè i al seu partit. 
Perquè, ho torno a dir, només faltaria que coincidim amb vostès que la seva és 
una bona voluntat, no? Però jo crec que aquest no és el camí. I per això li deia, 
home, les seves paraules en ocasions, les seves declaracions, etcètera, o dels 
seus representants, no les seves en concret personalment, doncs van en aquest 
sentit. Vostè feia referència a un tuit que havia penjat a la junta de portaveus i el 
PSC va ser el que va condemnar els fets o un dels que va condemnar els fets, 
en tot cas. Tampoc ho ha dit. 

I una cosa que em molesta especialment i em molesta perquè s’utilitza a totes 
bandes, és aquesta famosa equidistància. Ja ho he repetit moltes vegades, 
nosaltres tenim la nostra posició i no és la seva, ni la de PP, ni la dels 
independentistes, i això no és ser equidistant, això és tenir una posició diferent. 
I ja els agradaria que ens suméssim i que ens suméssim al seu carro i que féssim 
no sé què. No, no, no, no. Nosaltres pensem que aquest conflicte s’ha d’arreglar, 
i ho he dit al principi, a través de pacte, el diàleg i l’acord. I és aquesta la nostra 
posició i aquesta línia, i si hem de condemnar, condemnem les dues violències. 
I si hem de fer una moció com li deia, feia referència al Parlament, estic 
convençut que la moció al Parlament va ser pactada i acordada, no presentada 
unilateralment, perquè si es van fer esmenes, va ser pactada i acordada, en tot 
cas, ja denota el sentit de la voluntat. I això és el que li estàvem criticant, no? I 
no és la primera ocasió, jo l’he convidat vàries vegades que l’actitud davant de 
les mocions sigui una altra. 
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I ja l’últim és que em barregi la Moncloa i lo que le debemos nosotros als 
independentistes perquè van votar, perquè no sé què, perquè no sé quants... El 
senyor Rajoy no és president, no és president perquè no podia ser-ho, perquè 
no podia ser-ho. I vostès que van declarar en eleccions i en campanya no sé 
quantes vegades que no farien president el senyor Rajoy, que ho van dir no sé 
quantes vegades, ho van fer. I quan arriba el moment de la moció de censura, 
encara li donen suport. Per això li dic, no barregi coses. El senyor Rajoy no és 
president per la situació que hi havia en aquell moment i per una condemna de 
corrupció en aquell partit i, per tant, la resta de partits entenen que aquesta 
presidència de govern no es pot mantenir, que aquest govern no pot mantenir-
se en el govern. Per això li dic, no barregin coses, és que és aquesta actitud de 
dir anem a barrejar i aquí es deutes que té el senyor Sánchez amb els partits 
independentistes i no sé què i no sé quants. Escolti, aquest discurs ja ens el 
sabem i la gent, jo crec que la ciutadania al final és prou intel·ligent per entendre 
les coses, no per molt dir o per barrejar, queda aquí. I disculpi’m, perquè m’he 
allargat massa i no volia. 

Ah, sí, perdó, i un element més, eh? És que jo també li feia la meva exposició de 
motius, és que vostès parlen, parlen. Fa referència a un llaç groc a una escola 
bressol municipal, doncs vostè va fer un tuit. Municipal, no, pública, que és de la 
Generalitat de Catalunya, no és municipal, és pública. I vostè va fer un tuit. Bé, 
doncs nosaltres el que hem fet és el que toca, que és parlar amb la direcció i 
enviar una carta i parlar amb els serveis territorials d’Ensenyament. És aquesta 
la diferència: vostè fa un tuit i nosaltres ens posem en contacte, sense tuit, clar, 
i no cal publicar-ho i fer no sé què, fem la feina que creiem que ens pertoca fer i 
ja està, així de senzill. I, bé, a partir d’aquí, insisteixo que no és una guarderia, 
una escola bressol municipal, per tant, serà el titular d’aquesta escola bressol el 
que prengui la decisió al respecte.” 

La senyora Díaz diu: 

“Senyor Roldán, i vostè en aquest moment ja tanca la discussió.” 

El senyor Roldán diu: 

“Molt bé. Bé, ràpidament a la senyora Coll, portaveu de la CUP. A l’informe 
demanava el tema d’on sortia..., tenim dos informes en què es basa la moció, un 
és, ja ho diu aquí, del conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, del 
senyor Miquel Buch, on parla de l’obertura de 109 diligències judicials. I també 
concretament el que em demanava del tema de..., em sembla que era d’armes i 
explosius, correspon..., jo tinc l’informe aquí a la seva disposició, ja li faré arribar 
perquè no en tingui cap dubte, és una resposta a una sol·licitud que fa Ciutadans 
al Parlament i és..., la resposta concretament de l’informe surt el 8 de juny de 
2018, té trenta pàgines amb cada una de les diligències i a la pàgina 30 
concretament tindrà la informació relativa a aquests fets que fem servir. Estan a 
la seva disposició perquè no tingui cap dubte i demani disculpes quan ho 
verifiqui. 
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D’altra banda, vull contestar, bé, al senyor Sanz, vàries coses. Jo..., vostè em 
feia una reflexió, si pensàvem que aquest era el camí o..., miri, jo li faig una altra 
reflexió, vostè pensa que el que han fet vostès fins ara, tant a Catalunya com a 
Madrid, és el camí bo? Perquè amb aquests fets estem on estem, vull dir que no 
sembla que funcioni gaire. Fins ara els problemes s’han d’afrontar, s’ha d’estar 
al costat dels..., al final hi ha un problema, vostès tenen uns socis que volen 
trencar Espanya i no es pot governar Espanya amb algú que la vol trencar. 
Llavors, així de fàcil. Si vostè és constitucionalista, ho ha de tenir clar i estar al 
costat dels demòcrates i, si no, doncs un dia sí, un dia no, bé, doncs estem on 
estem amb aquesta forma de governar i amb interessos diferents segons la zona 
del país que estem, no? 

Vostè parlava de nou de les declaracions del meu líder, de l’Albert Rivera, amb 
el tema dels llaços. Jo li recordo el ministre Ábalos, va fer unes declaracions 
també super desafortunades en aquest sentit i, bé, menyspreant amb molta 
indiferència, dirigint-se amb menyspreu a la gent que està retirant llaços grocs. 
Jo estic convençut i segur que hi ha més d’un votant socialista i que, ho repeteixo, 
el que fa que segurament troba a faltar que les administracions no fan la feina. 
Hem posat un exemple a Girona i en tenim molts a Barcelona i al final retiren 
llaços perquè tenim una invasió d’un espai públic que la final si l’Administració 
no fa la seva feina, ni l’Estat tampoc, doncs mira, la gent, gent normal, està sortint 
a fer-la. Això és el que volia expressar aquell dia en aquell acte i això és el que 
defensem, i vostè estarà d’acord o no, però em sembla molt coherent. 

D’altra banda també, per últim, vostè parlava de..., clar, justament el que van fer 
és..., deia un tuit, jo li he preguntat pel tema segurament per veure què havien 
fet. No, no, nosaltres vam parlar..., és que fem una denúncia pública, ens dirigint 
a l’ajuntament i diem: escoltin, això passa a Esplugues i el que ha de fer és dirigir-
se a la Generalitat, benvinguda aquesta feina, és el que toca si és alcalde 
d’Esplugues i estàs governant, has de dirigir-te a l’escola i també si cal, si no 
responen, doncs també està el Ministeri d’Educació, està el Govern central i 
poden fer tota la feina que calgui per defensar una escola pública sense cap 
ideologia política i que sigui un espai absolutament neutre. 

Ja està ho deixem aquí perquè no hi ha més recorregut. No, no el sento.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs amb això acabem ja el debat i la votació d’aquesta moció. 

 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor els regidors i regidores Sra. Mercè 
Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno i Sra. 
Laura Benito Llenas, és a dir quatre vots. Voten en contra l’alcaldessa Sra. Pilar 
Díaz Romero i els regidors i regidores 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 
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López, Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia 
Villena i Collado, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. 
Santi Siquier i Fadó, Sra. Anna Coll Zabala, Julián Carrasco González i Sr. Albert 
Comellas Novillo, és a dir disset vots. La moció es rebutja per majoria absoluta. 

 

 

21/18.- Moció del grup municipal ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per a la commemoració del referèndum d'autodeterminació de l'1 
d'octubre de 2017. 
 

I podem passar a la següent, que és la 21/18, la moció del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya - Gent per Esplugues de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat per a la commemoració del referèndum 
d'autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017. 

Per a la seva defensa, entenc que és el portaveu, sí, és el portaveu qui prendrà 
la paraula, el senyor Oriol Torras.” 

El senyor Torras diu: 

“Molt bé. Doncs és una moció molt senzilla que la intenció que té és només 
recordar uns fets que van passar ara fa un any, que és que, com diu el seu títol, 
fa un any hi va haver un referèndum d’autodeterminació a Catalunya que alguns 
encara el consideren il·legal, d’altres, no, però que, en tot cas, es consideri com 
es consideri, aquest referèndum es va fer, es va fer malgrat tots els impedients 
que s’hi van posar perquè es fes, es va fer gràcies a la gent. A més a més, voldria 
recordar que no tan sols es va fer, sinó que en el resultat del referèndum va 
guanyar el sí. Voldria recordar, a més a més, que a Esplugues nou mil persones, 
9.097 per ser precisos, van votar que sí i, molt més important que això, 2.011 
persones van votar que no, en aquest referèndum. És a dir, que hi va haver 2.011 
espluguin si espluguines que malgrat veure les hòsties des de casa i malgrat tota 
la propaganda que s’havia fet abans i malgrat tots els mitjans i tots els partits 
unionistes deien que era il·legal i que no es podia fer i que era un pecat mortal, 
doncs 2.011 espluguins i espluguines van sortir de casa aquell dia per votar que 
no. I ens sembla una dada més que rellevant. 

Per tant, aquesta moció no vol fer altra cosa que reconèixer la tasca de les 
persones que van fer possible la celebració d’aquest referèndum, tant les que 
van votar que sí, com les que van votar que no. I sobretot reconèixer les que hi 
vam participar activament i les que van fer possible l’organització també d’aquest 
referèndum. També aquesta moció el que pretén també és manifestar la 
solidaritat amb tota la ciutadania que va ser brutalment agredida per les forces 
de seguretat de l’Estat. Volem recordar que aquestes agressions són inèdites al 
que es considera el món lliure, càrregues policials tots n’hem vist a molts països 
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d’Europa en moltes manifestacions tant d’Europa com dels Estats Units acaben 
amb càrregues policials, però mai, mai havia passat perquè la gent anés a votar, 
perquè la gent anés a un col·legi a dipositar una papereta a dins una urna. Això 
no havia passat mai i jo entenc que tothom qui se sent espanyol hauria de tenir 
vergonya d’un estat que en nom seu provoca aquesta violència. 

I en tercer lloc, aquesta moció també pretén exigir l’immediat alliberament de les 
preses i els presos polítics i el lliure retorn de les persones exiliades de casa 
seva, entre les quals també hi ha el nostre veí Adrià Carrasco. I a aquest punt 
s’hi afegeix també, perquè és evident que tant la presó com l’exili són 
conseqüències directes no només del fet que es va celebrar aquesta referèndum 
d’autodeterminació, sinó i sobretot del fet que va ser un èxit. I ja passo la paraula 
a la resta de companys portaveus. Nosaltres votem que sí.” 

 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“Molt bé. Per decòrum no acceptaré cap homenatge per l’1 d’octubre. Per tant, 
no votaré aquesta moció. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“Bueno, varias cuestiones. El referéndum 1 de octubre fue una consulta ilegal, 
se hizo sin ninguna garantía democrática, de hecho, no había censo electoral, 
se hizo una pseudocampaña partidista financiada con el dinero de todos los 
catalanes y promovida por el Gobierno de la Generalitat y con una supuesta 
participación del 34 por ciento. Nadie con una mínima exigencia democrática 
puede afirmar que de los resultados que provienen del 1 de octubre pueda salir 
un mandato democrático. 

Dicho esto, yo quisiera recordarle al señor Torras y a Esquerra Republicana que 
la composición de este ayuntamiento en las últimas elecciones municipales, que 
esto donde realmente se vota y donde los votos son válidos o donde fueron 
válidos, es mayoritariamente constitucionalista, de hecho, representa más de un 
57 por ciento. Eso, por un lado. 

Y, por otro lado, yo quisiera comentarle porque, clar, ya es que llega un momento 
que no sabemos muy bien dónde estamos, hay muchos catalanes que es que 
estamos muy confundidos. Yo recuerdo unas declaraciones de la señora Ponsatí 
que decía que ustedes habían estado jugando y que ahí se habían marcado un 
farol. Y las últimas declaraciones de hace pocos días del señor Puigdemont pues 
comentaba que dentro de treinta años tendríamos la independencia. Sí, claro, 
dentro de cien años todos calvos. Por lo tanto, mi voto será en contra.” 

El senyor Carrasco diu: 
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“Bien, el debate que estamos teniendo de todas formas nosotros desde Canviem 
Esplugues creemos que la política de frentes no ayuda y nos obliga, en todo 
caso, a la ciudadanía a tomar partido por uno o por otros. Creemos que así se 
hace muy difícil el diálogo, se hace muy difícil el acuerdo y por este camino 
creemos que vamos mal. Y para rebajar tensiones lo mejor que hay es hablar, 
discutir, dialogar, sobre todo, hablar. Hablar y el diálogo yo creo que los 
demócratas nos pondremos de acuerdo al final del camino. Pero esta política de 
frentes, lo vemos complicado. 

En cuanto al tema de la moción, nosotros también esta moción en la exposición 
de motivos vemos algunas cuestiones que no compartimos, lo que sí 
compartimos son los acuerdos de la moción en general y por eso vamos a votar 
que sí a la moción.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, nosaltres subscrivim la moció, per tant, votarem afirmativament. I contestant 
a la senyora Benito, segons Montoro, que aparentment no sembla ser gaire 
independentista, contradiu la seva versió ja que va afirmar categòricament que 
no s’havia gastat ni un cèntim en el referèndum, a més que la Generalitat ja 
estava intervinguda i, si no, a banda de lladres, diríem que serien uns ineptes.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, el Partit Demòcrata subscriu evidentment aquesta moció, la votarà 
favorablement. Poca cosa més a afegir al que el seu portaveu ha manifestat. 
Reiterar que el moviment de desobediència civil en defensa del dret fonamental 
com és l’autodeterminació ens ha portat injustament a la destitució del govern i 
a la dissolució del Parlament i a l’aplicació de l’article malaurat 155 i que per 
això..., afectant també evidentment el ciutadà d’Esplugues Adrià Carrasco, i per 
això no podem fer una altra cosa que rememorar aquest 1 d’octubre i tornar a 
manifestar la nostra voluntat reflectida en els tres primers punts que presentem 
en aquesta moció. Tres primers punts que es relacionen evidentment amb 
persones, amb persones que tots coneixem, amb persones de cadascun dels 
nostres grups polítics, companys nostres, en aquest cas, Junts per Catalunya, 
companys de govern, familiars, veïns i coneguts. El comportament dubtós del 
govern de l’Estat així com la dilació del poder judicial en tractar aquest assumpte 
no van en la direcció millor del que entenem com a democràcia i millora de les 
llibertats i sobretot de les persones afectades en aquests moments, ni tampoc té 
encaix amb la direcció dels pobles d’Europa que volen ser i pretenen ser més 
lliures i més democràtics. La votem favorablement.” 

La senyora Millà diu: 

“Iniciativa subscriu la moció, estem totalment d’acord amb la part expositiva i amb 
la part resolutiva i no tenim res més a afegir.” 

El senyor Sánchez diu: 
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“Bé, des del Partit Popular ja avanço que votarem que no a aquesta moció. 
Simplement fer quatre notes del que s’ha dit aquí. El portaveu d’Esquerra 
Republicana ha parlat que a Esplugues van votar que no 2.011 persones, si no 
recordo malament, si no he pres nota malament. Ho sento, però com a molt van 
ser 2.010, ho dic perquè a mi la meva mare em va preguntar opinió, jo no vaig 
votar al referèndum, em va dir que ella volia anar a votar, bé, doncs va anar a 
votar, i va votar dos cops que no. Ho dic perquè hi han dos vots que no que són 
de la meva mare. Per tant, com a mínim van ser 2.010. Desconec quin és el rigor 
del recompte que vostè ha mencionat, en qualsevol cas, com que conec la meva 
mare, bé, va fer el paripé de la foto i tal, va votar dos cops, vaja, bàsicament que 
eren 2.010, per si vol rectificar els resultats. 

Vostès ha parlat de referèndum d’autodeterminació, de referèndum legal, que es 
va fer gràcies a la gent..., només porto a col·lació una noticia del setmanari Nació 
Digital, que m’imagino que periodísticament és respectable, on amb data 27 de 
juny de 2018, amb una notícia signada pel periodista Oriol March, diu, s’obren 
cometes: «Torra ressuscita el referèndum pactat. Torra promou un altre 1 
d’octubre que permeti fer efectiva la república.» Llavors em pregunto jo, si el que 
el president de la Generalitat vol és un altre 1 d’octubre, on queda aquest mandat 
democràtic, inequívoc i clar que es va fer l’1 d’octubre? Bé, és curiós. 

Entrevista al diari Ara el 8 de juny del 18, com veu he agafat premsa que jo crec 
que no és criticable, no és premsa de Madrid, ni subvencionada, 8 de juny del 
18: «Estàvem jugant al pòquer i anàvem de farol. Aquestes paraules de 
l’exconsellera d’Ensenyament Clara Ponsatí va fer autocrítica dels mesos 
posteriors a l’1 d’octubre. En un setmanari aquest divendres a Londres organitzat 
per l’ANC d’Anglaterra, Ponsatí va culpabilitzar els partits i els seus interessos 
polítics de no haver materialitzat els resultats dels referèndum.» No veig ni 
l’Estat, ni l’opressió, ni els jutges, ni els fiscals, no, no, diu «els partits i els seus 
interessos polítics». Més que res ho dic..., em sembla respectable el que digui la 
senyora Ponsatí, òbviament com no estic d’acord amb ella, tampoc estic d’acord 
amb això, eh?, però és que no he sentit ningú rectificar aquesta dona. És curiós. 
I ja últimament per tranquil·litzar-lo, que diu: «Qualsevol que se senti espanyol 
hauria de sentir vergonya del seu estat.» Doncs el tranquil·litzo, jo em sento 
espanyol i no sento cap mena de vergonya pel meu Estat.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos Esplugues, lo que nos parece es que el de octubre, tal 
como pide la moción, no es un día para conmemorar, sí para recordar, sí para 
aprender de los errores, sí para recordar con cierta tristeza. ¿Y por qué? Bueno, 
pues porque al final alguien se pensó estar por encima de la ley en un mundo al 
revés, que es un poco el camino que plantea la moción, y al final el derecho y el 
estado de derecho, en este caso, de un país democrático y que pertenece a la 
Unión Europea, pues con el tiempo pone las cosas en su sitio. 
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Al final lo que se hizo fue una farsa, sobre todo una decepción para los propios 
votantes independentistas, entendemos nosotros o entiendo yo, porque al final, 
como se está explicando, se vendió una posibilidad inexistente que todos lo 
sabían, que es que era un farol y además que tenía..., lo más grave es que era 
cometer unos delitos que estaban advertidos, que suponen la prevaricación, 
gastar dinero público de todos en hacer un acto que no tenía ninguna validez y 
del que están respondiendo, como sucede normalmente en un estado de 
derecho, como digo. 

Por lo tanto, más que un día para conmemorar, yo creo que es un día para 
recordar con tristeza y lo bueno sería que se aprendiera de los errores y viendo 
estas mociones que a lo que nos llevan o el objetivo es repetir estos referéndums 
supuesto o entre comillas ilegales o legales, como el día de la marmota, 
volvemos al inicio, al punto de partida y no salimos de este bucle. Bueno, yo lo 
que les pediría es que al final que nos pongamos a trabajar, al final los problemas 
de la gente independentista son iguales que los de la gente no independentista, 
vamos a hablar de educación, de sanidad, de gobierno, de cosas que nos afectan 
a todos y a ver si de una vez el objetivo de la independencia se asume que no 
se puede imponer por una ley injusta que..., por una mayoría parlamentaria en 
un Parlament que no representa a la mayoría de la ciudadanía y que algunos ya 
empiezan a asumir, ojalá cada vez más gente dentro del independentismo pues 
vuelva al seny y vuelva a la legalidad. Nuestro voto es en contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres hem anunciat el vot ja en contra anteriorment i he fet referència 
també a l’anterior moció que hi havia certs elements que volíem posar sobre la 
taula, com a mínim, que era les vegades que aquest plenari ha tractat no 
exactament sobre la commemoració de l’1 d’octubre, però sí sobre aspectes, 
diguem-ne, relacionats o si més no com a mínim amb el referèndum. 

Nosaltres ja hem manifestat la nostra posició, però a més a més també la seva 
voluntat i la moció presentada el que té objectiu és commemorar el referèndum 
de l’1 d’octubre. Nosaltres partim de la idea que no va ser un referèndum, no va 
ser un referèndum especialment perquè no tenia les garanties necessàries 
perquè ho fos com a referèndum, no només per això, sinó que naixia a través 
d’unes lleis aprovades al Parlament de Catalunya el 6 i 7 de setembre en les 
quals jo crec que es va posar de manifest que es va vulnerar la legalitat per tirar 
endavant aquestes lleis, es va posar de manifest fins al punt que en petit comitè 
els seus grups ho reconeixen. I, per tant, a partir aquí no es pot parlar d’un 
referèndum com a tal amb les garanties necessàries, recomptes, etcètera, i tot 
allò que s’esdevé de qualsevol referèndum i, per tant, entenem que no s’ha de 
valorar. Més enllà de la moció que també fa referència a la voluntat que moltes 
persones, voluntaris, etcètera, amb la millor voluntat segurament, van posar 
perquè allò es pogués celebrar, però més enllà d’aquesta voluntat les coses no 
funcionen així, els referèndums han de tenir totes les garanties perquè siguin 
tals. 
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Per tant, comencem per la idea que no s’ha de commemorar, ho torno a dir, ni 
pel contingut del referèndum, ni per altres raons, ni especialment perquè està 
fora de l’ordenament vigent, doncs ho entenem així. I tanmateix, ho dic perquè 
no quedi cap dubte, perquè la seva moció en fa referència també, hem i tornem 
a condemnar i diem que l’actuació policial de l’1 d’octubre hem dit més d’una 
vegada que va ser desproporcionada i que no era, en tot cas, el dispositiu adient 
en aquell moment. I això ho repetirem, perquè ho anem dient, però sembla que 
és necessari, com deia, repetir-ho. I sobre les persones empresonades, 
tanmateix doncs saben que també entenem com a desproporcionada la presó 
preventiva, però a la vegada que diem això també insistim, i sempre ho hem dit, 
que en un estat de dret com és el nostre, quan algú vulnera la llei, la justícia ha 
d’actuar. Això és un estat de dret precisament. I veurem definitivament quina és 
la sentència que esperem, com sempre, que sigui proporcional i equitativa als 
presumptes delictes comesos, com sempre ha de ser. Però en tot cas, insisteixo, 
si s’ha vulnerat la llei, la justícia ha d’actuar. Per tot plegat i perquè no podem 
coincidir amb aquesta voluntat de commemoració, doncs votem en contra.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, només cinc apreciacions sense entrar en discussions. La primera per la 
senyora Laura Benito, que ha comptabilitzat els regidors constitucionalistes 
d’aquesta sala, em sembla que els ha xifrat en 53 per cent, si no m’equivoco. Jo 
permeti’m que la corregeixi, els constitucionalistes som el cent per cent en 
aquesta sala. El que no ens posem d’acord en quina constitució, però de 
constitució en volem tots. 

La segona cosa, felicitar el senyor Sánchez per la seva mare, doncs ens alegrem 
que sigui més demòcrata que ell i l’animem a la propera vegada que tingui 
l’oportunitat d’anar a votar, doncs que també ell ho faci. El voldria tranquil·litzar 
perquè el seu vot va comptar només una vegada, encara que en votés dues. Hi 
havia un sistema informàtic que lligava els vots amb els números de carnet 
d’identitat i, per tant, el que es van comptabilitzar van ser DNI i, per tant, els nos 
a Esplugues van ser 2.011, no 2.010 com deia el senyor Sánchez. 

Sobre la Clara Ponsatí també veig que els fa molta gràcia la senyora Ponsatí, 
tant a la senyora Benito com al senyor Sánchez. Jo els encoratjo, si tanta gràcia 
els fa, a lluitar perquè pugui tornar del seu exili a Escòcia. 

Després amb el senyor Roldán, que va repetint allò «que se quiere imponer el 
independentismo». Jo em sembla que aquesta és una altra d’aquelles mentides. 
L’independentisme, de fet, no es vol imposar i de fet l’única imposició que hi ha 
és l’espanyolitat aquí, és l’única cosa que se’ns imposa per la força. Votem, 
votem d’una vegada i no imposarem ningú a res, votem i mirem qui té la majoria, 
com passa en totes les democràcies del món, un referèndum no és una imposició 
mai de la vida. 

I finalment, pel senyor Sanz, que parla sempre..., no és la primera vegada que li 
sentim parlar del 6 i el 7 de setembre de 2017. Jo no sé què exactament ha sentit 
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en petits comitès sobre aquell dia, jo el que sí que li puc dir és que el Tribunal 
Constitucional el mes de juny va dir que el 6 i el 7 de setembre el que havia 
passat al Parlament era del tot legal i que no hi havia cap problema. Res més.” 

El senyor Siquier diu: 

Un petit comentari... 

La senyora Díaz du: 

Sí, cap problema, però saben..., cap problema i li donarem la paraula ara mateix, 
però sempre si algú que no és qui ha de tancar la moció demana la paraula, 
només em resta preguntar si hi ha algú més que vulgui intervenir. Doncs la 
senyora Benito, en aquest cas i tancaríem després amb el senyor Siquier i per 
últim... 

Doncs sí, que si algú obre, tothom té oportunitat. Doncs per ordre, ara mateix és 
la senyora Benito, que a continuació passaríem la paraula al senyor Siquier. 

La senyora Benito diu: 

“Señor Torras, usted que ha dicho que es constitucionalista, ¿o lo he entendido 
mal? Qué sorpresa, qué alegría, me ha dado una alegría. Muy bien. Lo siguiente 
que le quería comentar se ha dicho que el 6 y 7, la Ley de transitoriedad y la otra 
ley de desconexión o de referéndum, me parece que es, no lo recuerdo bien, fue 
anulado en noviembre, en el mes de noviembre por el Constitucional, las dos 
leyes aprobadas el 6 y el 7 de septiembre del 2017.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, he volgut prendre la paraula com a subscriptor, per això m’he afegit, però he 
vist que se m’ha avançat ell i per això ho faig ara. només una petita resposta al 
portaveu del Partit Popular, perquè no hi hagi males interpretacions. Jo no veig 
una interpretació de sentir vergonya de l’Estat, el que molta gent sent és 
vergonya del govern de l’Estat, això sí. I vergonya del partit majoritari que ha 
governat l’Estat tots aquests anys, d’això sí que tenim vergonya i molta. 

I li puc dir que el rigor de l’1 d’octubre en la seva gestió és molt superior en un 
dia al rigor de la seva comptabilitat amb la doble caixa A i B del seu partit en 
finançament il·legal. Potser els faltaria fer servir aquesta maquineta que van fer 
servir l’1 d’octubre que discriminava molt positivament les coses a fer bé i no tan 
bé.” 

La senyora Díaz diu: 

“El senyor Sánchez m’ha semblat que abans també demanava la paraula? I la 
mare no deu ser senyora Sánchez, deu ser senyora Siles.” 
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El senyor Sánchez diu: 

“Senyora Siles, sí. No parlaré de la meva mare altre cop, ja... No passa re, podria 
ser. El meu fill té els cognoms invertits, o sigui que al meu fill li podria passar 
això. No passa res. Agraeixo la intervenció del portaveu del PDECat, en 
qualsevol cas, comentaris sobre finançament il·legal per part de vostè, cap ni un, 
cap ni un. Poder, doncs, em disculpo i no ho hauré sentit bé la referència que ha 
fet vostè. 

Jo per aclarir, perquè és important i he volgut fer-ho amb tacte, en cap moment 
he dit que em feia..., que sentia gràcia per les declaracions de la senyora Ponsatí, 
en cap moment. He esmentat un titular i l’únic que he dit és que a dia d’avui ningú 
l’ha corregit, no he dit que em fa gràcia, que no em fa gràcia, no, és un titular que 
ningú ha dit: «No, no, jo era membre del govern i desmenteixo el que ha dit la 
consellera Ponsatí.» Ningú ho ha dit. Ho torno a dir, eh?, «anàvem de farol i vam 
perdre». No he sentit cap membre del govern d’aquell moment de dir que això 
era fals, cap ni un. 

I únicament un comentari molt breu, perquè amb el senyor Sanz que jo crec que 
tenim una bona relació cordial, ell es vanta de parlar de la famosa equidistància 
que jo respecto profundament o de la posició que manté el PSC. Simplement 
per..., si vostè vol visualitzar quina és la seva equidistància, si vol, 
afortunadament, com que això s’està gravant, un dia ens veiem i veiem plegats 
la resposta, la rèplica del PSC a la moció de Ciutadans i la rèplica del PSC a la 
moció d’Esquerra Republicana. Guante de seda, eh? Ha parlat del referèndum 
agraint a la gent de bona voluntat i de bona fe que hi van participar, que em 
sembla..., em sembla perfecte, no dic que no, em sembla perfecte. Ha dit «però 
bé, aquí a Espanya qui la fa la paga i s’haurà d’enfrontar a la justícia», i després 
«però a veure, clar, demanem, com sempre, a la justícia que actuï amb 
proporcionalitat, eh?» 

No, no, més que res que sembla..., de veritat, eh?, ara potser estic fent massa el 
pallasso i no és la meva intenció, però simplement que em sembla bé que vostè 
es venta d’una equidistància que jo com a ciutadà no veig. És a dir, vostè té la 
seva posició, només faltaria, no, no, i em sembla més que respectable, però jo 
considero que aquesta posició no és equidistant, ni molt menys. Vostè al senyor 
Roldán li borda i al portaveu d’Esquerra Republicana li contesta amb guant de 
seda, que sembla respectabilíssim i de veritat, si vol, ho veiem plegats. 
Simplement és fer aquest comentari.” 

La senyora Díaz diu: 

“En principi..., però clar, m’ha demanat la paraula el portaveu socialista, 
segurament perquè no acostumem a bordar tampoc, sinó que fem ús de la 
paraula. Sí, sí, l’hem entès perfectament, no ens ho prenem...” 

El senyor Sánchez diu: 



 
 pàg 52
   
 

“M’ha entès la metàfora perfectament.” 

La senyora Díaz diu: 

“Perfecte, perfectament. Ho he dit amb to simpàtic, també perquè l’he entès 
perfectament. Llavors, em demana i ara sí, si no hi ha algú més, doncs sí que 
tancaria el senyor Torras.” 

El senyor Sanz diu: 

“Sí, entenc, com deia el senyor Sánchez que tenim una relació... I en la mateixa 
línia jo li deia... Bé, primer ha fet una referència que jo no he dit això, eh? Jo no 
he agraït als voluntaris la seva feina, jo he dit que respectava la bona voluntat 
que havien mostrat aquestes persones, jo no he agraït la seva feina, eh? No he 
dit això, en tot cas està gravat i si ens equivoquem ho podem dir. 

I clar, quan a vostè li sembla equidistant demanar proporcionalitat a la justícia, 
potser és que vostè pensa que ha de ser desproporcionada i si vostè pensa que 
ha de ser desproporcionada, doncs ho diu, no?, i que no ha de ser equitativa i si 
pensa que no ha de ser equitativa, doncs també ho diu. Per tant, dir que la justícia 
ha de ser proporcionada, no ho sé, a mi no em sembla equidistància, em sembla 
refermar una cosa amb què estic convençut que coincidim, que la justícia ha de 
ser proporcionada. Per tant, potser vostè també té interès en mostrar aquesta 
equidistància, etcètera. 

I el to i la resposta davant d’una moció o d’una altra, en qualsevol cas també té 
a veure amb l’actitud amb qui la presenta i els comentaris que ens dirigeixen a 
nosaltres com a grup municipal, aquesta és la base. I coneix el meu tarannà 
coneix el meu tarannà dialogant, per tant... No, no, això no té a veure amb ser 
equidistant o no, jo marco la meva posició en un sentit i un altre, si dediques més 
paraules a una o a una altra no té a veure amb això, té probablement a veure 
amb el diàleg que es pugui establir.” 

La senyora Díaz diu: 

“Només per aclariments i ja de seguirà li passo, no vull intervenir, però 
simplement és que a la moció precisament anterior el que deia és que nosaltres 
no som equidistants i que potser és que no ens hem explicat bé, però és que el 
senyor Sanz ho deia, és que nosaltres no som..., per tant, nosaltres no volem 
mostrar cap tipus d’equidistància. És una posició singular, minoritària, perquè 
només cal veure la composició del Parlament de Catalunya per veure que la 
nostra posició és una posició minoritària, però en qualsevol cas més minoritària 
és alguna altra, cert? Però, en qualsevol cas, és la nostra i, per tant, la defensem 
amb la mateixa passió que altres podem defensar la seva. Però no és 
equidistant, nosaltres no exercim equidistància, crec que la posició és molt clara. 
I ara sí que tanca el senyor Torras.” 

El senyor Torras diu: 
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“Bé, només voldria agrair a tots els grups i a tots els portaveus, tant als que han 
votat que sí com els que han votat que no, aquest debat tan interessant, tan 
endreçat i encoratjo les formacions que tenen responsabilitats al Govern 
d’Espanya que encoratgin els seus companys a prendre exemple d’una sala com 
aquesta i que aquest diàleg es pugui tenir també al lloc on fa més falta, que és a 
les altes esferes. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs amb això hem acabat aquest apartat de mocions després de debatre les 
dues que teníem a l’ordre del dia.” 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor els regidors i regidores Sr. Oriol Torras 
i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sra. Anna Coll Zabala i Sr. 
Julián Carrasco González, és a dir set vots. Voten en contra l’alcaldessa Sra. 
Pilar Díaz Romero i els regidors i regidores 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. 
Marcos Sánchez Siles, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno i Sra. Laura Benito 
Llenas, és a dir tretze vots. No vota aquesta moció el regidor Sr. Albert Comellas 
Novillo.  

La moció es rebutja per majoria absoluta. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

La senyora Díaz diu: 

“I passem a l’apartat de precs i preguntes. I amb l’ordre habitual, segons estableix 
el nostre ROM, doncs començaríem aquesta ronda començant pel senyor 
Comellas. 

El senyor Comellas diu: 

“Sí, gràcies, alcaldessa. Són onze punts. Bueno, los diré rápido. Con motivo de 
las acciones legales por la vía penal y civil que este concejal inició en 2017 y por 
las que dejó voluntariamente su cargo como cuarto teniente de alcaldía, tenemos 
muy buenas noticias para los trabajadores de la casa y de Esplugues en general, 
con seis implicaciones del reciente auto de la Audiencia Provincial de Barcelona. 
La revista Transparencia Internacional España me pidió un artículo al respecto 
que hoy me han comunicado que fue publicado este mismo lunes, el cual les 
invito a leer. 
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Hay que aclarar a los asistentes cuatro aspectos: que la querella criminal es 
proposición para la malversación de caudales públicos, coacciones y amenazas 
contra mí cuando era cuarto teniente de alcaldía y concejal de Ocupación, entre 
otras cosas; que los investigados son los siete miembros del PDECat de 
Esplugues representados en este pleno por nuestro compañero concejal Santi 
Siquier; que los hechos de la noche de autos del 14 de febrero ya fueron 
calificados en su momento como un caso claro con pruebas contundentes; que 
la Audiencia Provincial de Barcelona sugiere a la alcaldesa de Esplugues aclarar 
si es necesario acción popular, dado que estamos hablando de un delito de 
tentativa de malversación de caudales públicos con otros que ya aflorarán en su 
momento. Efectivamente me acaban de comunicar, justo mientras entraba en el 
pleno, que la juez de Esplugues se ha pronunciado y ha fijado una fianza de tres 
mil euros. 

Por tanto, tenemos dos precs, digamos, dos peticiones y dos preguntas a la 
alcaldesa. En el ámbito de Transparencia i Bon Govern yo creo que hay que 
difundir este auto de la Audiencia Provincial de Barcelona entre los funcionarios 
para que conozcan sus derechos como posibles alertadores de la corrupción. En 
el ámbito de la ocupación, creo que también ha lugar para la incorporación al 
pacto de Reactivació Econòmica i Treball de Qualitat como un derecho de los 
trabajadores el denunciar la corrupción porque hasta ahora, como trabajadores 
municipales y como cargos electos, tenemos la obligación, pero no quedaba 
claro si teníamos el derecho de perseguir legalmente a quien nos proponga o 
conspire contra nuestra voluntad para, digamos, financiar ilegalmente un partido, 
por ejemplo. 

Por tanto, las dos preguntas serían a la alcaldesa, si tiene la voluntad política de 
hacer personar al ayuntamiento en el juicio oral, como se ha hecho en otras 
querellas criminales, es decir, ¿tendré que pagar yo la fianza de tres mil euros? 
Hay que reseñar que los letrados de los siete investigados pedían..., habían 
aceptado una fianza de dos mil euros por cabeza y la juez, digamos, ha bajado 
esta barrera para ponérnoslo fácil, de tres mil euros por todos. Por tanto, la 
pregunta es, bueno, yo en su momento..., digamos, si hay la voluntad política de, 
como ayuntamiento perjudicado directamente por este delito, presunto delito, 
personarse en la acción pública. 

La segunda pregunta es que antes del verano y justo ahora después de..., bueno, 
en cuanto tuve conocimiento del auto de la Audiencia Provincial, pedí un informe, 
que he vuelto a pedir por instancia, y me gustaría saber si hay alguna previsión 
de entrega de este informe. 

La segunda pregunta sería: ¿hay una previsión de reunión con los vecinos del 
Teatre Auditori, en particular con la junta de gobierno de los edificios Simbol? 

La tercera es: querría, por favor, una valoración de la subcontratación de la 
vigilancia de la casa consistorial durante el verano por falta de efectivos de 
Policía Local y al mismo tiempo preguntar si se han iniciado contactos con el 
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nuevo Gobierno de España para aumentar la dotación, digamos, en base a las 
posibilidades que nos ofrezcan los Presupuestos Generales del Estado. 

El punto número 4 sería felicitar al equipo de gobierno por la implantación del 
carril bici en Laureà Miró, es un gesto valiente y decidido para mejorar la calidad 
del aire que respiramos. Tendría una sugerencia que es que el carril bici en la 
zona del Pont..., sería prohibir la circulación en la acera mar de las bicicletas y, 
en cambio, hacer un carril segregado en la acera de montaña, porque ahora 
realmente tenemos bicicletas que vienen por la Avinguda Països Catalans, se 
incorporan o nos incorporamos con demasiada velocidad al Pont d’Esplugues, 
en la vorera..., en la acera montaña y bueno, yo creo que un poco de ordenación 
no vendría mal. A este respecto me gustaría recordar que, por ejemplo, en París 
hay muchos puentes sobre el Sena que uno no puede circular sobre él en 
bicicleta, te obligan a bajar. 

La quinta pregunta sería si se ha incorporado ya en la web municipal el enlace 
que solicité, que pareció concedérseme, al canal de denuncia segura de la 
Oficina Antifrau de Catalunya. 

El punto número 6, la pregunta número 6, bueno, sería agradecer el extracto que 
me ha facilitado también antes del pleno de las fianzas depositadas en concepto 
de parasoles de terrazas de bar ancladas en el firme de la vía pública. Me ha 
sorprendido el bajo número de fianzas considerando que, en todos los barrios de 
Esplugues, y tenemos diez, hay parasoles, y la lista es mucho más corta. 

La pregunta número 7 sería saber si tenemos algún tipo de resultado de las 
ochocientas pruebas de acceso o pruebas profesionales realizadas en el Espai 
Baronda de proceso de selección para el centro profesional, digamos, como 
todos pueden observar, de obras continuas porque la apertura inicial estaba 
prevista para esta campaña de Navidad. 

La petición número 8 es que todavía los concejales no adscritos o..., iba a decir 
insumisos, no, disidentes, digamos, no hemos recibido todavía el acta de la 
primera Comisión de Bon Govern i Transparència, que fue aprobada antes del 
verano. La habíamos pedido e incluso había un informe favorable del secretario 
a que la tuviésemos, como no faltaría más, pero sin embargo curiosamente no 
la hemos recibido. Más que nada que como tenemos el caso de que esto está 
en el juzgado, el tema de la presunta financiación ilegal de un partido, pues 
digamos que sería bueno que la Comissió de Bon Govern lo hubiese tratado en 
su momento. 

El punto número 9 es un recordatorio sobre una sugerencia que hice de un 
adecentamiento de los, a mi juicio, destartalados cubículos de atención al público 
en el edificio Puig Coca. Hay que recordar que los ciudadanos no vienen a 
mendigar ayuda, sino a ejercer sus derechos, por lo que creo que es necesario 
asegurar un entorno digno a ellos y a las personas trabajadoras del 
ayuntamiento. Hace unos meses lo sugerí al pleno, pero siguen sin pintar y sin, 
creo, estar a la altura del buen servicio que los trabajadores municipales dan. Me 
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preguntaba si hay alguna previsión de pintura y mejora de los tres cubículos de 
atención al público. 

El punto número 10 tiene que ver con un escrito de las compañeras regidoras de 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa y otras siglas que 
no recuerdo, que consideramos, bueno, considero una criminalización de 
decisiones legítimas y ataque a nuestra honorabilidad, porque en su panfleto o 
en su circular de Iniciativa, digamos, se jactan de tratarnos como «concejales 
tránsfugas», si no recuerdo mal, en el último número. Yo entiendo que en las 
dictaduras de partido único y sucedáneos los disidentes son criminalizados y 
enviados a un gulag, pues, en la Unión Soviética, a campos de reeducación, en 
la República Popular China, campos de trabajo, pues como hizo el nacional 
socialismo, la falange, etcétera, los empresonen en Cuba o los envían en barco 
de rejilla a Miami o en Corea del Norte, pues digamos que van al más allá. Pero 
la disidencia no tiene que ser criminalizada nunca y la señora Laura Benito y yo 
somos regidores no adscritos por motivos diferentes, pero en ningún caso 
tránsfugas. 

Y en este aspecto me gustaría pedir un pronunciamiento claro de la alcaldesa, 
más que nada porque como no tenemos la posibilidad de refutar esta 
rumorología en El Pont, en la revista El Pont, pues que ella se pronuncie. A mí 
no me consta que la comisión pertinente, que la comisión per..., no, no, la 
comisión pertinente instaurada por los partidos políticos en ningún momento si 
le consta a usted que hayamos sido reetiquetados, reclasificados, recualificados 
como concejales tránsfugas, que precisamente es un estigma que se pone a 
aquellos concejales que facilitan un cambio de gobierno o el soporte a un 
gobierno entrando en él, como puede ser, por ejemplo, en el caso del PSC en 
Lleida, pues que tiene una concejal tránsfuga del PDECat. Yo creo que no es 
nuestro caso y nos gustaría tener o la posibilidad, digamos, de defendernos o 
bien tener un pronunciamiento de la alcaldesa de que efectivamente no le consta 
que, en el lugar, en el ente, en la comisión que efectivamente trata de estos 
temas estos concejales disidentes, no adscritos, digamos, no somos tránsfugas. 
Porque esto nos afecta a nuestro futuro profesional, que desde luego no es en 
la política. 

El punto número 11 es sobre el..., bueno, el tema este de los lazos, ¿no? Este 
verano hemos visto con estupefacción por televisión como poblaciones de 
Tabarnia también y del Empordà, grupos organizados vagando de noche 
disfrazados con un atuendo mutación entre el Ku Klux Klan y desinfectador, con 
instrumentos cortantes, es muy inquietante. Entonces mi pregunta es 
precisamente por el tema de la Policía Local. ¿Nuestra Policía Local identificaría 
y sancionaría a un grupúsculo así? En definitiva, ¿va contra la ordenanza de 
convivencia ciudadana ir con cúteres y con la cara tapada por la vía pública? 
Más que nada para llamar o no llamar. 

Y el punto número 12 sería el tema de la neutralidad del espacio público y siento 
refutar en este aspecto unas palabras del primer teniente de alcalde, Eduard 
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Sanz, que a lo largo de este verano me han reverberado. Y es sobre el tema de 
que la autoridad pública debe velar por la neutralidad de espacio público. Y luego 
pensando, yo recuerdo que en Esplugues durante meses, semestres, diría años, 
hemos tenido pancartas colgadas, por ejemplo, delante de la Biblioteca Pare 
Miquel de Esplugues, contra los recortes en sanidad, que curiosamente han sido 
sancionados constitucionalmente por los dos partidos mayoritarios en España, 
digamos. No sé, por tanto, es un comentario sin malicia, pero por una parte usted 
daba el mensaje de que efectivamente, pues, las autoridades debemos –deben– 
velar, especialmente las que están al cargo del Gobierno, por la neutralidad del 
espacio público, pero por el otro lado digamos que se ha permitido un uso muy 
prolongado en el tiempo, con una finalidad claramente política, precisamente 
incoada por un exconcejal que yo creo que era de Iniciativa, pero bueno, no viene 
al caso, quiero decir, está muy bien, está a favor de los recortes... Pero bueno, 
mi pregunta era sobre la defensa de esta presunta neutralidad que yo creo que 
no ha sido el caso. 

Y lo dejaríamos aquí. Gracias.” 

El senyor Sanz diu: 

“En tot cas, l’alcaldessa li contestarà les que anaven referides directament a ella 
i em permetrà que potser m’hagi deixat alguna d’apuntar, si no, ho repassem o 
ara o posteriorment. En tot cas, de les que anaven..., o que puc contestar jo, 
sobre la reunió amb els veïns i sobre el tema de l’Auditori, jo ja li vaig anunciar 
que tindríem aquesta reunió en el moment que tinguéssim la informació pertinent 
per poder-los facilitar. I com vostès sap, en aquest moment estem redactant la 
modificació del projecte i entenc que en aquell moment nosaltres ens posarem 
en contacte per descomptat abans que es reiniciï l’obra, etcètera. No hem fet el 
contacte, però bé, quan sigui el moment, el farem; tingui’n el convenciment. 

Sobre el tema de les bicicletes i el prohibir a una de les voreres del Pont 
d’Esplugues el pas, vostè segurament ja sap que a través de l’Àrea Metropolitana 
estem treballant amb una passarel·la al Pont d’Esplugues que es convertiria en 
carril bici. Això que no diem que no pugui ser una opció, però dificulta 
sensiblement la mobilitat dels vianants, potser menys de les bicicletes, perquè 
és més fàcil moure’s, però sí dels vianants que hauran de canviar de vorera, 
etcètera, en un pas que a més no és senzill, hi ha el tramvia, etcètera. Per tant, 
de moment nosaltres aspirem més a concretar aquest projecte de la passarel·la 
i que, per tant, en breu puguem tenir l’espai adequat per als vianants tant a la 
vorera mar com muntanya i per a les bicicletes en aquesta passarel·la, ¿no? 

Sobre l’enllaç de l’Oficina Antifrau, jo recordo que això ho va demanar, però no 
recordo haver-li donat una resposta positiva en aquest sentit. Perquè jo ja he 
expressat més d’una vegada que..., potser li vaig dir que ho miraríem, això sí, 
però perquè he expressat més d’una vegada que el home de la web municipal ja 
està molt saturat de diferents enllaços, fins i tot de compromisos de mocions 
que..., en recordo alguna de la senyora Laura Benito que vam afegir i, clar, hem 
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de mirar com gestionem tota aquesta informació. No és que sigui un inconvenient 
o un no voler-ho posar, però sí que, home, al final li hem de donar una certa 
coherència a la web i hem de mirar com ho fem o quina. Per això deia que en tot 
cas li podia dia que ho miraríem, però tampoc no de forma positiva directament. 

Sobre la selecció del centre comercial, com vostè ja sap també amb els 
promotors del centre comercial en el seu dia vam signar un protocol d’actuació i 
el qual en recollia una comissió de seguiment. El facilitar la informació sobre les 
persones que finalment han estat seleccionades i per les diferents empreses, 
doncs ho farem a través precisament del propi centre comercial i esperem que 
la propera reunió de protocol..., bé, esperem, no, és una de les dades que 
nosaltres demanarem. Ho dic perquè el nostre servei d’ocupació sí que fem el 
seguiment de les persones que han fet les entrevistes i encara van arribant, ara 
fa poc hi havia Kiabi i algun altre operador que va sol·licitant persones. Sabem 
les persones que hi van, que accedeixen a la primera entrevista, però el procés 
de selecció no és només la primera prova o primera entrevista, sinó que s’allarga. 
Per tant, és més fàcil que obtinguem a aquesta informació a través del centre 
comercial, finalment quants són i en la propera comissió que ha de produir-se 
durant el mes d’octubre, doncs esperem tenir el resultat al respecte i ja en aquell 
moment li podrem facilitar, per descomptat. 

Sobre l’acta de la Comissió de Bon Govern, li farem arribar, entenc que aquesta 
va ser l’aprovada en la darrera sessió, però això va ser a finals de juliol. Bé, li 
farem arribar, si no s’ha fet és..., no dic que no, és o perquè ens hem despistat o 
perquè no es va fer, però en tot cas no hi ha cap problema, per descomptat. Ja 
ho demanem. 

Sobre els espais d’entrevistes a l’edifici Puig Coca, doncs home, jo tinc la 
percepció que precisament aquests espais el que pretenen i de cara a les 
entrevistes dels serveis socials, etcètera, és garantir precisament la intimitat en 
l’atenció a aquestes persones, que és necessària per altra banda. Per tant, jo 
crec que els espais són adequats, una altra cosa és que valorem si potser s’ha 
de renovar pintura, etcètera, però els espais tenen portes de vidre, etcètera..., 
bé, una taula amb condicions, unes cadires amb condicions, etcètera, si és un 
tema de pintura, doncs revisarem i mirarem de fer-ho. 

Si va contra l’ordenança anar amb la cara tapada i amb cúters pel carrer, home, 
prefereixo que li contesti la Policia Local, però..., per no donar un parer que em 
pugui equivocar. Sota el meu punt de vista, doncs home, sí, serien susceptibles 
de ser aturats, però en tot cas que contestin directament els experts. 

I sobre la neutralitat de l’espai públic, jo crec que tampoc té ben entès el que 
nosaltres ens referim. Jo quan parlo de neutralitat de l’espai públic no dic que a 
l’espai públic no es puguin expressar els ciutadans i ciutadanes, jo el que dic és 
que no es pot..., ja em sortirà la paraula sobre neutralitat..., no es pot 
monopolitzar l’espai públic. Les pancartes existeixen fa molt de temps i, de fet, 
és una cosa que hem dit sempre. Per cert, aquelles pancartes per ser penjades, 
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els que les van penjar van demanar permís a l’ajuntament i van sol·licitar-lo de 
forma pertinent i com sempre s’ha fet, vull dir, pancartes se’n pengen d’altres i 
se sol·licita a l’ajuntament, l’ajuntament atorga el permís i ja està. Per tant, crec 
que una cosa no és comparable amb l’altra, no estem parlant del mateix i quan 
parlem de neutralitat, sobretot parlem de no monopolització de l’espai.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Repassava que no em deixés res. A veure, nosaltres no tenim notícia..., 
tenim ara per vostè notícia del que ens explicava a tots i a totes ara fa un moment. 
I, per tant, d’una banda vostè sap perfectament que jo no soc una experta jurista, 
el primer que hauré de fer serà consultar amb els serveis jurídics, primer, si hem 
rebut formalment una notificació, que és el primer que entenc que hem de rebre... 
No cal aclarir, jo crec que ja en parlarem sobradament, avui no cal fer un monòleg 
d’aquest tema. Simplement jo no ho sé, jo el que faré amb tranquil·litat serà 
demanar l’opinió, en parlarem, entenc que el que es va produir va ser una 
conversa que no es va produir per part d’electes, d’una banda, sí amb un electe, 
amb un tinent d’alcaldia, però entenc que no per part d’electes i entenc que no a 
l’ajuntament, sinó que és una conversa que es produeix en un altre lloc, però que 
té a veure efectivament amb uns hipotètics cabals públics, que són els que 
maneguem aquí. 

Per tant, entengui que el tema és prou seriós i més si ara està judicialitzat i parla 
de l’Audiència Nacional, com perquè jo ara ràpidament sense el coneixement, 
que no el tinc, potser la petita experiència de portar uns anys a l’ajuntament, però 
no tinc el coneixement com a jurista i el millor que podré fer abans de pronunciar-
me és, com sempre fem, demanar opinió i segurament seguir l’opinió. En molts 
casos hem volgut fer coses que no hem pogut, recordo un intent d’agressió 
sexual de fa uns anys que ens vam voler personar amb la víctima i no vam poder 
fer-ho, la voluntat la vam tenir, però ens van dir que nosaltres no érem part i no 
ens podíem personar. Per això amb tota la prudència vostè em permetrà que jo 
sobretot faci la consulta i, en qualsevol cas, veiem què és el que pertoca fer en 
aquell moment. Això és pel que fa a aquest tema. 

Potser només fer un apunt que no té a veure exactament amb la judicialització 
de la cosa i és que potser ara sí que queda molt clar, jo crec amb el temps que 
ha passat i ha transcorregut, que efectivament el PDECat no va sortir del govern 
per l’1 d’octubre, que és una cosa que manteníem potser només des del Grup 
Municipal Socialista, no va ser per l’1 d’octubre, sinó que va ser per altres afers, 
i el temps al final sempre acaba donant la raó. 

Pel que fa l’acta, jo acabo de donar instruccions perquè vostès la puguin tenir 
demà. Es cert que l’endemà de la comissió el secretari va haver de marxar, va 
marxar abans perquè a més tenia unes qüestions personals i, per tant, ja va 
començar les vacances una mica abans del que habitualment ho acostuma a fer 
i és per aquests motius i la tornada, que la tornada saben que sempre és com 
és, hi ha moltes urgències, que se’ns ha passat, i m’incloc a mi mateixa. Però jo 
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he donat instruccions, espero que pugui ser així, espero que no hi hagi problema 
perquè demà vostès puguin tenir aquesta acta. Cap problema. 

Ja que parlem d’això, tot i que no és que sigui exactament el mateix, doncs crec 
que en alguna ocasió, alguna resposta a la senyora Benito, ja m’he pronunciat 
en aquest sentit. Per nosaltres vostès no tenen tractament de regidor i regidora 
trànsfuga, sinó..., perquè a més això també està com molt taxat i, per tant, no és 
el cas, sinó que són regidor i regidora no adscrita ara mateix en un grup municipal 
i jo crec que el que no em pertoca és pronunciar-me en res més. Si algun grup..., 
no grup municipal, si alguna formació política que pugui tenir representació que 
en el seu material partidista fa altre tipus d’afirmacions, jo crec que a mi aquí al 
ple ara no em pertoca pronunciar-me amb això. L’únic és la pregunta concreta, 
si vostès són trànsfugues, jo mai no els he considerat així, no és la primera 
vegada que em pronuncio en el ple en aquest sentit i, per tant, continuarem 
treballant com fins ara ho hem fet. Recordin que precisament a la darrera sessió 
de la Comissió de Bon Govern van ser convidats també com a oients. 

I hi ha un tema que ha contestat el nostre portaveu, però jo sí que voldria insistir 
i ampliar una mica més perquè crec que és important. Segons, a més a més, no 
només la normativa legal vigent, sinó les nostres ordenances, no es pot anar pel 
carrer exhibint cúters ni armes blanques. Això ho havíem de dir. Aquí no es 
poden portar cúters ni armes blanques. De fet, armes només les poden portar 
aquelles persones que tenen llicència d’armes, per anar una miqueta més enllà. 
I ja no cap estendre’m perquè ja saben. I per tant... I l’altre és que ja vam tenir 
aquesta discussió en raó també d’una indumentària que té més a veure també 
amb temes culturals, però vostès saben que nosaltres sempre hem dit que pel 
carrer no es pot transitar amb la cara tapada, com no es pot transitar sense 
poder-te identificar i en qualsevol moment la nostra Policia Local pot..., Policia 
Local o altre membre de les forces de seguretat pot detenir aquesta persona, fer 
una detenció i demanar la identificació de la mateixa. Per tant, des del punt de 
vista de no es pot transitar sense poder-te identificar, però per suposat i el més 
important, pel carrer no es pot anar amb cap element que pugui ser punxant, que 
pugui ser un cúter o que pugui ser una arma blanca. Això és contundent, després 
ells podran ampliar aquesta informació perquè realment són els que poden 
aportar molt més llum del que jo ara estic explicant, però això és de calaix, ho 
sabem tots i totes i està bé reforçar-ho. 

I crec que amb això hem donat resposta. Molt bé.” 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Perdó, quedava el tema de la Policia Local, si està previst 
augmentar la dotació o demanar al Govern d’Espanya que...” 

La senyora Díaz diu: 

“No havíem entès la pregunta.” 
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El senyor Comellas diu: 

“Perdó. Bé, el tema és...” 

La senyora Díaz diu: 

“L’havia entès diferent. Havia entès el reforçament per part... I anava a dir: no, 
no, reforçar no, perquè a més aquesta no és una competència estatal, sinó que 
més aviat la de seguretat ciutadana és una competència autonòmica. No, ara ja 
l’he entès. Doncs és un tema que efectivament haurem..., no el recordo ara, sí, 
és... En aquest moment, ara en l’actualitat el que podem fer, això ja ho saben, 
és cobrir totes les vacants, perquè això va anar de manera paulatina, es va anar 
desbloquejant. I jo entenc que vostè el que demana és si nosaltres entrarem en 
converses amb l’Estat per anar una miqueta més enllà del pur cobriment de les 
vacants. Doncs es un tema que ens apuntem. Moltes gràcies. 

Molt bé. La senyora Benito...” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, con el tema..., el tema que ha hecho referencia el señor Comellas sobre el 
tema de la revista, quiero ser educada, de la revista que publica Iniciativa per 
Catalunya, hombre, la crítica política entra dentro de nuestra actividad, ¿no?, 
siempre que sea con educación, cuando ya roza la calumnia y además esa 
calumnia es pública, pues la verdad es que la cosa ya es diferente. Además, es 
que se hace públicamente en una revista que yo entiendo, no lo sé, no lo sé, me 
gustaría saberlo, si está financiada con el dinero, digamos, de las subvenciones 
que reciben los grupos municipales, no lo sé, me gustaría saberlo. Y además es 
que se publica en toda Esplugues y se reparte en toda Esplugues. Claro, 
entonces nos encontramos los concejales no adscritos en una situación de 
indefensión, porque nosotros no podemos escribir en El Pont y no les podemos 
contestar. En el único sitio donde les podemos contestar es aquí, en el pleno y 
lo vamos a seguir haciendo cada vez que veamos un escrito en donde a nosotros 
se nos calumnia. Es que es algo impropio de unos compañeros concejales, es 
que no lo hacen ni nuestros propios excompañeros, ni nuestros propios 
excompañeros, ni al señor Comellas, ni a mí, que nos tratan con respeto. 
Entonces lo único que pido es respeto y además yo creo que aquí firmamos un 
Código de Bon Govern y nos comprometimos todos a tener ciertas formas de 
respeto hacia el resto de los concejales. De todas formas, cuando se convoque 
la comisión de Código de Bon Govern, pues me gustaría tratar este tema y a ver 
si nos ponemos de acuerdo.” 

La senyora Díaz diu: 

“Entenc que nosaltres no hem de donar resposta, vostès volia..., no es preocupi, 
senyora Benito, volia intervenir i deixar de manifest el que acaba de dir. Doncs 
en aquest sentit, continuem i és el moment del Grup Municipal del Grup de 
Canviem.” 
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El senyor Carrasco diu: 

“Sí, una pregunta. El equipo de gobierno es consciente ya de ello, en el parque 
Pou d’en Fèlix, cada vez que llueve, la sorra se va a la acera, limpiamos la acera, 
vuelve a llover, la sorra otra vez a la acera, volvemos a limpiarla y la pregunta es 
muy sencilla: ¿cuándo vamos a subsanar el problema?” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, és una qüestió que succeeix més aviat quan plou de forma torrencial, no 
tant quan plou. Precisament tant al Pou d’en Fèlix com a altres parts de la ciutat, 
el drenatge que quan es va fer col·loquem, doncs ha de garantir el màxim 
possible que precisament que sigui un drenatge adequat i que, per tant, l’aigua 
vagi cap a baix. És veritat que quan plou més aviat torrencialment i per les 
característiques del parc, doncs és cert que arrossega sorres i moltes vegades 
ens arriba fins a la vorera. Normalment aquestes les anem reposant i li he de dir 
que si fos una cosa que passés cada vegada que plou o en cada moment, doncs 
home, hauríem de buscar quina solució hi donem. 

Tot i així, com que suposo que el mateix veí que li ha explicat a vostè, a mi també 
m’ho ha dit moltes vegades, doncs, jo en el seu dia als serveis tècnics vaig 
demanar que miréssim quina era la solució, el que passa, ho torno a dir, el que 
es tracta és de trobar una solució que sigui adequada sense que el cost 
d’aquesta, per una cosa que ens passa puntualment, sigui massa elevat, no sé 
si m’explico. Hi insisteixo, si passés cada vegada que plou, doncs estem en una 
situació; si passa quan plou torrencialment, doncs la situació és una altra. Però 
que en tot cas, sí que li puc dir que en els serveis tècnics, no ara, sinó fa un 
temps, ja els vaig demanar que valoressin quina és l’actuació que es podria fer 
per a partir d’aquí mirar quin cost té i si valia la pena o no valia la pena tirar-la 
endavant. En tot cas, si té preocupació per la qüestió, doncs quan m’informin, 
doncs li diré.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs la senyora Coll.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, primer respondre algunes coses que ha dit el senyor Comellas. Ha dit que 
la dissidència no ha de ser criminalitzada, estaria bé que s’apliqués el cuento 
amb la resta de la dissidència. 

I també li resolc el dubte dels ganivets. No pots portar un ganivet o una navalla 
que la seva fulla faci més de cinc dits d’amplada pel carrer. O sigui que no es pot 
portar. 

Després com a preguntes a l’equip de govern volem tornar a demanar 
l’ordenança que es va presentar per posar una taxa als caixers automàtics dels 
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bancs que estan ocupant la via pública. L’hem demanat ja moltíssimes vegades, 
de fet, fa ja com dos o tres anys tranquil·lament que l’hem demanada i seguim 
esperant. Poder s’acabarà la legislatura i no la tindrem. 

I després aquest Ajuntament va adquirir un compromís per anar publicant a la 
web les mocions i propostes ciutadanes presentades i l’estat d’execució en què 
es trobava. A dia d’avui es van publicar les presentades fins al moment i no s’ha 
tornat a actualitzar mai més. Això vindria a ser fa un any, que també estaria bé 
que s’anés posant al dia.” 

El senyor Sanz diu: 

“En tot cas, sobre l’ordenança que feia referència a caixes i..., als caixers dels 
bancs, doncs pel que em diuen està a la web i la taxa s’està cobrant. Per tant, 
demà li podem facilitar l’ordenança. 

I sobre l’actualització del seguiment a la web de les mocions, és veritat que li he 
de donar la raó, s’ha d’actualitzar, perquè és veritat. El que passa que també és 
veritat que repassant-les totes, perquè n’hi han algunes que són molt 
transversals i es van fent accions habitualment, doncs tampoc és tan senzill. 
Però, en qualsevol cas, té raó i, per tant, ho hem d’actualitzar.” 

La senyora Díaz diu: 

“Senyora Coll, vol tornar a demanar alguna cosa?” 

La senyora Coll diu: 

“Si hi havia una taxa dels bancs, ens ho podrien haver dit, perquè ho vam estar 
buscant i no la vam trobar i, de fet, ho vam buscar a la junta de portaveus o sigui 
que no..., o sigui que estaria bé que ens la fessin arribar perquè no l’hem trobada. 

I després també ens agradaria llegir un fragment de la roda de premsa que es 
va fer el passat 6 de setembre al Parlament coincidint amb el dia que es va fer 
públic que l’Adrià estava a Brussel·les, bàsicament per contextualitzar també la 
situació en la qual estem. Deia el grup de suport que cal que la societat en el seu 
conjunt, i independentment d’ideologies i d’identitats, prengui consciència de les 
conseqüències que pot tenir el desenllaç d’aquesta causa oberta contra l’Adri i 
la Tamara pel que fa al retrocés de drets fonamentals. L’Estat espanyol necessita 
inventar un relat de la violència al carrer per justificar els presos polítics vinculat 
a la causa general de l’1 d’octubre, alhora que silencia i oculta les agressions 
feixistes que es multipliquen impunement arreu del territori. Però tallar carreteres, 
obrir peatges o manifestar-se mai pot ser considerat terrorisme. Com deia la 
mare de l’Adri, de terror sí que n’hi ha, qui t’acusa és qui l’imparteix. Perquè si 
tot és terrorisme, al final res no ho és, però en el mentrestant, fins a on pot arribar 
amb aquesta deriva autoritària un estat amb tics inquisitorials que sembla dirigit 
des de l’Audiència Nacional? Què serà el següent? Les treballadores defensant 
els seus drets laborals? El veïnat organitzat per aturar desnonaments promoguts 
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pels bancs rescatats per diners públics? Les jubilades lluitant per unes pensions 
dignes? Els afectats per les preferents estafats per la banca exigint justícia? Fins 
quan estem disposades a seguir mirant cap a una altra banda mentre ens retallen 
drets, serveis públics bàsics i drets i llibertats? Quantes represàlies més hi ha 
d’haver per part d’aquest estat feixista que arrossega sense complexes 
institucions i càrrecs franquistes que no han volgut depurar mai? Tenim un 
sistema judicial que saltant-se les seves pròpies lleis amenaça la llibertat 
d’expressió, com els casos de Hasel, Valtònyc o Elgio, condemnats a presó per 
les lletres de les seves cançons, o el cas dels titellaires i una llarga llista de 
tuitaires perseguits per qüestionar el règim. O els muntatges policials que van 
inventar organitzacions terroristes del no-res i que han acabat totes arxivades, 
com els casos Pandora i Piñata. Quantes víctimes més d’aquesta persecució 
ideològica flagrant estem disposades a tolerar? Una de sola és acceptable?” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs ara és el torn del Grup Municipal del PDECat. El senyor Siquier té la 
paraula.” 

El senyor Siquier diu: 

“Moltes gràcies, alcaldessa. Dues preguntes. La primera, com es troba la gestió 
en aquests moments de l’ampliació del CAP Lluís Millet, que en el seu moment 
semblava que hi havia un acord ferm entre govern, el conseller de torn, la direcció 
del centre i aquesta corporació, si la cosa segueix el seu ritme o no. I això ho 
relaciono amb la proposta de resolució que el seu partit ha entrat al Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament, que ha estat admesa a tràmit a 
començaments d’aquest mes, per demanar l’atenció, la creació de l’àrea bàsica 
de salut de Can Clota. Demanant també, instant el Govern de la Generalitat que 
en els pressupostos següents, és a dir, el 2019, també s’inclogui aquesta 
infraestructura. És a dir, com casen aquests dos fets, si tots dos seran una realitat 
si tot va com ha d’anar o si un condiciona l’altre. 

La segona pregunta, ja us ho havia demanat anteriorment, que ens interessa a 
tots, per poder valorar acuradament el que és el Pla de reactivació econòmica i 
per l’ocupació de qualitat ens calen la totalitat dels indicadors que afecten les 
173 actuacions previstes a fer. Perquè si volem millorar amb una tercera edició 
quan arribi el moment, doncs és molt important disposar com més aviat millor 
d’aquests indicadors per veure el grau de compliment que se’n té. Ja ho havia 
sol·licitat. No sé si és que no m’ha arribat, o és que està ja la feina feta, o és que 
encara estan intentant resoldre-ho.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, sobre l’ampliació del CAP de Lluís Millet, nosaltres el que hem fet és oferir 
al Departament de la Generalitat allò que teníem disponibilitat i que pensàvem 
que podíem oferir. Com que el que es parlava és d’una ampliació del CAP de 
Lluís Millet en la zona, en la mateixa zona on està ubicat, doncs hi havien 
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diferents opcions, tant d’ampliar l’edifici existent com, si s’escau, fer un nou 
edifici. El problema, en tot cas, és que el propi departament valorava que un 
possible edifici nou, amb l’espai que hi ha disponible, probablement no hi cabrien 
tots els serveis. I amb l’ampliació el que podria succeir, sap que en el mateix 
edifici es troba l’INSS, l’Institut Nacional de Seguretat Social i, per tant, això podia 
ser una dificultat. 

En qualsevol cas nosaltres hem posat a disposició els solars o aquelles 
alternatives que nosaltres podem disposar i ara està, diguem-ne, la situació que 
el departament és el que ha de valorar davant d’això quina és la millor alternativa 
o què és el que pensen que poden fer. Perquè evidentment, com a equip de 
govern, doncs entenem la necessitat i constatem la necessitat d’ampliar aquest 
CAP. 

Vostè feia referència a la demanda que fèiem com a Partit Socialista al Parlament 
de Catalunya sobre el CAP de Can Clota, i això té a veure, una, amb el fet que 
és un compromís adquirit en el seu dia i que s’havien cedit els solars per poder 
fer aquest equipament i, dos, que a vostè no se li escapa, doncs les previsions 
del creixement de població a la ciutat fan també que tant una cosa com l’altra en 
aquests moments puguin ser necessàries. I, per tant, per això en aquesta matèria 
és la que les coses..., tant una cosa com l’altra són compatibles per entendre des 
d’aquesta perspectiva. 

Sí, l’alcaldessa em deia que igualment en aquest moment ja tenim un cert 
desbordament, però en tot cas sobretot el nou també havia de facilitar, com deia, 
el creixement de la població. Però igualment ara ja es triga en donar visites 
precisament perquè hi ha un cert desbordament. 

I sobre el Pla de reactivació econòmica, doncs, que sí que ho han demanat en 
algunes ocasions, doncs, com vam quedar també en el Consell Econòmic i 
Social, i jo he demanat aquesta setmana precisament per la situació, i el que em 
diuen és que el servei està actualitzant aquests indicadors per tenir les dades 
més recents possibles i també és veritat que ha coincidit amb el tema de la 
selecció de personal, com dèiem, els processos de selecció de personal al centre 
comercial, etcètera, i bé, han tingut la capacitat limitada, però que esperem que 
en breu les tinguem i quan les tinguem li farem arribar.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs en aquest cas passem la paraula a la senyora Millà, entenc que 
sí, a la senyora Millà per part del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds.” 

La senyora Millà diu: 

“Sí, tenia una pregunta, però aprofitaré que ens han anomenat per dir alguna 
cosa. Primer de tot, dir-li al senyor Comellas que quan es miri un pamflet, que 
després ja aclarirem què és, que es miri bé les sigles, perquè s’ha equivocat, 
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però a més a més que parli amb respecte de les sigles, de totes, que no ho ha 
fet. Després demana respecte, però bé, és igual. 

Després dir-li que un pamflet, ho acabo de buscar, diu: «Llibre imprès de molt 
poques planes especialment en què s’ataca violentament algú o alguna cosa.» 
Llàstima que no hem sortit en la moció de Ciutadans com a practicants de la 
violència. Però, bé, si el senyor Comellas entén que això és un pamflet, doncs 
molt bé, endavant. 

Dir-li que aquest pamflet, a la senyora Benito, que diu que corre per tot el poble, 
estem orgullosíssims perquè nosaltres fem 350 còpies i corre per tot el poble. 
Fantàstic, ens surt molt bé de preu. 

No sé si tenen dret, el senyor Comellas en concret, a coartar-nos la llibertat 
d’expressió. Ens ha de dir ell a un partit polític, un senyor trànsfuga, no adscrit..., 
què ha dit abans? Insubmís, perquè s’ha anomenat a ell mateix insubmís, 
dissident... Bé, doncs si aquesta persona té dret a dir a un partit polític quin nom 
ha de posar a les coses. Nosaltres entenem una cosa, la diem i la seguirem dient 
fins que ens sembli que no és així. Per tant, doncs seguirem així. 

Dir-li també que s’ha deixat alguns..., no ho sé, no ha parlat de Corea del Nord, 
que últimament cada dia que ens veiem anomena Corea del Nord, Veneçuela, 
se n’ha deixat alguns, n’hi ha més. Parlant de partit únic, no sé, potser ell que és 
regidor únic està intentant imposar-nos una manera de fer, una manera de dir, 
una manera de pensar. 

I també dir que quan una cosa cou tant potser és que hi ha una mica de raó al 
darrere. Per aquest tema i si no hi estan d’acord, doncs no ho sé, hi deuen haver 
altres maneres de resoldre el problema. Ells segur que ho saben millor que jo en 
aquest moment i ja en parlarem. 

Després, la pregunta. Demà passat és Festa Major, tenim resolt el problema de 
les escombraries del carrer Joaquim Rosal o la gent quan vagi cap al carrer 
l’Església cap amunt, que és on hi ha tota la concentració, haurà de trobar-se 
amb aquest problema d’escombraries, encara? Res més.” 

La senyora Díaz diu: 

“A veure, això ens passa segurament perquè no hem focalitzat bé..., perquè 
aquest és un torn de precs i preguntes. 

Un segon, no, no a veure... Perdó? Ah, val, ja m’estava agafant una mica... Al 
final cadascú..., no fem precs, no fem preguntes i a més a més..., bé, ens 
interpel·lem entre els diferents grups que no som l’equip de govern, que 
encantadíssims que no hi hagin temes per a l’equip de govern. Clar, ja m’ha 
demanat i ja pensava..., no, no, aquí ja hem de seguir el torn. Senyora Benito, 
necessita alguna cosa? Ha de marxar? 
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Doncs molt bé, doncs molt agraïda. Esperem que no sigui res urgent ni res 
preocupant. Doncs marxi tranquil·lament. Jo pensava que m’estava desmuntant 
el ple i l’únic que està desmuntant és la taula per sortir. Doncs encantada. 

Sí, ho volia dir al final, sí, i ho sentim, però clar és el que tenim ara amb tot el 
tema de la sonorització. 

Bé, dit això, entenc que la senyora Millà sí que ha acabat. Hi ha una cosa, exacte, 
hi ha una cosa que nosaltres hem de contestar, la resta, no. I jo sí que potser en 
el futur intentar reconduir a precs i preguntes. Però al final, bé, la llibertat de la 
paraula de cadascú és la que és, no, però la formulació del punt és aquest i si ho 
intentem, molt millor. Està clar, vostès han parlat, està clar, estava claríssim, avui 
estava claríssim. Estava claríssim vol dir que si en el moment que algú no 
interpel·la amb precs i preguntes l’equip de govern, que és el que suposa que 
tenim aquest punt, doncs el que no puc és coartar la llibertat d’expressió de la 
senyora Millà. Volia dir això.” 

El senyor Sanz diu: 

Bé, en resposta a la seva pregunta, doncs efectivament hem anat continuant 
segons el que teníem previst, és a dir que en el procés d’implantació del carril 
bici i la millora també d’accessibilitat a les voreres de Laureà Miró, especialment 
al costat mar, que és on hi havien contenidors, doncs hem continuat amb el 
procés i, per tant, s’instal·len noves bateries de contenidors al carrer Riereta, 
també a la plaça Santa Magdalena i, per tant, amb això en principi hem de 
resoldre el conflicte puntual que hi havia fins ara. Més enllà d’això, continuem 
fent el seguiment, és una bateria que recollim de moment dos cops al dia i que 
estem molt atents per netejar, però en principi, com deia, amb el procés que 
teníem previst i la implantació de nous, haurà d’estar resolt. Tot i així, seguirem 
pendents per si hem de fer alguna modificació més o d’acabar-ho d’ajustar.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, a veure, és el torn ara mateix del Grup Municipal del Partit Popular, que 
entenc que fa ús de la paraula el senyor Sánchez.” 

El senyor Sánchez diu: 

“No presentarem ni cap prec, ni cap pregunta, ni demanarem el capteniment 
sobre el diví i l’humà a cap grup de govern o d’oposició.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt agraïda. Ara sí que és el torn del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya - Gent per Esplugues. I té la paraula en aquest cas la senyora 
Villena, la regidora Villena. Molt bé, i després entenc que passarem la paraula al 
senyor Torras. 
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La senyora Villena diu: 

“Dilluns ens van dir que feia temps que faltava el desfibril·lador del Salt del Pi, 
del camp del Salt del Pi, i avui hem comprovat que falta. 

I resulta que també volíem preguntar..., perquè la setmana passada ens vam 
assabentar que no tenim en la pràctica tècnic de salut a l’ajuntament perquè hi 
ha una jubilada i un altre està de baixa i només que tenim una persona a temps 
parcial que es dedica a allò urgent i necessari del moment. Quan està previst 
que hi hagi substitut o que es faci...?” 

El senyor Torras diu: 

“I per part meva, jo expressaré no una pregunta, sinó un prec. I és que en aquest 
cas tenim un cas d’un veí que, per cert, és aquí a la sala, aprofitem per saludar-
lo, que és un veí del carrer 8 de març que es va anar a renovar el document 
d’identitat recentment, però es va trobar que li van renovar encara amb el nom 
antic. En preguntar a l’ajuntament per què li havia passat això, li van respondre 
que hauria hagut de portar un certificat d’empadronament en el moment de fer el 
canvi. Però resulta que a la carta que la senyora alcaldessa va enviar als veïns 
quan es va fer el canvi, deia explícitament que ningú havia de fer cap tràmit. El 
més curiós del cas, per això, és que altres veïns del carrer sí que se’ls ha fet el 
canvi en el carnet d’identitat sense el certificat. Ens costa una mica d’entendre 
què està passant amb tot plegat, però en tot cas entenem que, com a mínim, hi 
ha hagut un error de comunicació. El veí ha cursat una queixa que estem segurs 
que serà tramitada degudament. 

Però el més greu del cas i el motiu pel qual expliquem això aquí..., perdó, m’he 
traspaperat, no és només això. Resulta que, llavors, quan estava intentant posar 
la seva queixa, sense venir al cas, la persona que el va atendre va començar a 
dir que s’estava queixant per res, perquè ella, per tant, la persona que estava de 
cara al públic, també estava afectada per aquest problema, li va dir que vivia al 
carrer Anton Fortuny i que li havien canviat el nom pel d’un senyor que no 
coneixia de res. I el veí, amb paciència, doncs amb més paciència del que li 
pertocava, doncs li va intentar explicar qui era Martí Figueres. I l’altra, doncs amb 
una arrogància impròpia del lloc que ocupa, li va respondre que li era igual i que 
li semblava molt malament que per una tonteria d’uns quatre ara canviessin noms 
de carrers de tota la vida. 

Ens sembla totalment impropi que des de l’atenció al públic d’aquesta casa es 
posin en dubte decisions unànimes d’aquest ple, però encara més tenint en 
compte que el motiu d’aquesta decisió era retirar noms relacionats amb la 
dictadura i posar-n’hi de nous relacionats amb la democràcia. Per nosaltres que 
això ho digui l’any 2018 una persona que representa i dona la cara al ciutadà en 
nom d’aquesta institució és molt greu. 

Preguem doncs, és un prec, que l’ajuntament prengui mesures perquè una 
situació així no es torni a repetir.” 
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El senyor Sanz diu: 

“Bé, sobre la falta del desfibril·lador al Salt del Pi, doncs efectivament el van 
robar, no ens ha passat massa vegades, però, com que està a la via pública, 
doncs en alguna ocasió ha passat i el tenim demanat, estem a l’espera que arribi 
el nou. 

Sobre el tècnic de salut de l’ajuntament, doncs, no li puc donar un calendari, a la 
major brevetat possible. De fet, ahir en parlàvem, del tema, i per tant estem 
treballant ja sobre els plecs, diguem-ne, per poder seleccionar aquesta persona 
que ocupi aquest lloc de treball, però no li puc donar un calendari ara mateix 
perquè en aquest procés no tinc els detalls de saber si serà un mes, un mes i 
mig... En qualsevol cas, el que intentarem és quan sigui, quan abans possible. 

I sobre el prec que ens feia. En tot cas, un aclariment, quan nosaltres enviem als 
ciutadans i diem «escolti, no cal que faci res», el canvi d’adreça en el DNI, 
diguem-ne, si es produeix un canvi d’adreça, la normativa del DNI ja estableix 
que hi ha l’obligatorietat de comunicar-la i fer-la a través del padró. Si algú es 
dirigeix actualment al padró de l’ajuntament, li donaran el seu empadronament 
amb el nom del carrer actual. I, per tant, amb això podria fer-ho. Ho dic perquè 
pot haver portat a algun equívoc, la comunicació, però que en tot cas nosaltres 
no entràvem..., com que no som els que expedim els DNI o altres casuístiques 
que també poden existir, en la qual la normativa ja estableix que si algú canvia 
d’adreça ho ha d’actualitzar, diguem-ne. 

Però més enllà d’això, sobre el prec en concret, efectivament investigarem i si 
podem parlar amb el veí que..., o ens poden facilitar la persona que va atendre 
aquest veí o veïna, doncs ho tractarem, perquè és evident que no és la resposta 
que ha de donar un treballador d’aquesta casa, això és evident. Per tant, ho 
agrairíem per poder-ho corregir, que és del que es tracta.” 

La senyora Díaz diu: 

“Jo voldria afegir alguna cosa més, sobretot perquè si l’escrit que va arribar a les 
llars de les persones afectades pels canvis de nom que es van produir ha portat 
a l’equívoc, la veritat és que ho sento molt. Però sobretot aquest escrit donava 
resposta a algunes de les peticions que havíem tingut. Quines eren? He d’anar 
canviar les meves escriptures de l’habitatge, al notari? He d’anar a canviar de 
manera immediata el meu DNI? Què he de fer? No, en principi vostè no s’ha de 
preocupar. Clar, això no vol dir que en el moment que et pertoqui renovar-te 
perquè t’ha caducat el DNI o t’ha caducat una altra cosa, efectivament, com 
sempre a la vida, un canvi de domicili o, en aquest cas, un canvi de nom del 
carrer on vius el que s’ha de portar és el certificat d’empadronament, però no 
perquè hem canviat, sinó que sempre ha estat així i crec que els ciutadans i 
ciutadanes en són conscients, no vol dir que en aquest cas no. Simplement és 
vostè no cal que d’una manera activa ara mateix vagi a canviar escriptures o 
altres coses, sinó que simplement pot continuar amb els seus documents que 
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l’identifiquen fins que li pertoqui evidentment la seva renovació, que llavors és 
quan sí que ha de portar un certificat d’empadronament. 

Per tant, si això ha portat a l’equívoc o a la confusió, doncs jo personalment ho 
sento molt, però anava en aquest sentit, a contestar unes peticions molt 
concretes i crec que fins i tot ho vam arribar a explicar en algun ple, perquè hi ha 
gent que ens va seguir en aquell ple que vam fer el canvi de denominació i, per 
tant, vam aprofitar la gent no només que era aquí amb nosaltres a la sala, sinó 
la gent que ens segueix també per streaming. 

Pel que fa a la treballadora, doncs és greu però no pel cas de què parlem, perquè 
efectivament deu pensar igual que l’exhumació del dictador també deu ser 
encara una cosa més tonta, però perquè no han d’opinar. És a dir, una persona 
que tenim al punt d’atenció a la ciutadania, li agradi..., ni en sentit favorable, ni 
en sentit contrari, no ha d’opinar, simplement ha de fer la seva feina. Si un 
ciutadà, una ciutadana ve a posar una queixa, l’únic que ha de fer és cursar 
aquesta queixa, col·locar-la en la safata de la resta perquè la puguem gestionar 
i puguem donar resposta. Per tant, jo aquí sí que demano a més disculpes, no 
és el tractament adequat, si ha estat així, i bé, el que farem també serà contrastar 
la versió de la nostra treballadora, que sabem que viu a Anton Fortuny. 

Bé, disculpi, senyor Roldán, és la seva paraula com a Grup Municipal de 
Ciutadans.” 

El senyor Roldán diu: 

“Gràcies. Bueno, tenemos un ruego desde Ciudadanos Esplugues y sobre..., ya 
algún comentario se ha hecho antes en el pleno, sobre el tráfico en Esplugues. 
Hemos recibido numerosas quejas de vecinos durante esta semana, que se ha 
producido un colapso mucho mayor de lo que se producía antes en horas punta, 
sobre todo por la mañana y por la tarde también. Con ejemplos, pues bueno, nos 
decía un vecino que para salir de la calle Norte, para que nos hagamos una idea, 
a acceder a Laureà Miró, estar 22 minutos para llegar a la calle Laureà Miró. Nos 
decía otro vecino del centro, aproximadamente de la avenida Cornellà, para salir 
a la Diagonal, más de 38 minutos. La situación ya empezó a.…, bueno, empeoró 
con la construcción del carril bici en avenida Països Catalans, ahora estamos 
construyendo la de Laureà Miró, bueno, no es que construimos un carril bici, es 
que estamos quitando un carril de coches hasta ahora, de tráfico normal. 

Y entonces la pregunta o el ruego sería el siguiente, cuando se hace el Plan de 
movilidad siempre se hace sobre estudios y previsiones de movilidad que luego 
hay que verificar que se cumplan o no se cumplan y les queríamos pedir dos 
cosas. Una es medir realmente el paso de coches que tenemos (no s’escolta la 
gravació) de Esplugues, qué efecto está produciendo esta obra sobre la 
movilidad en nuestra ciudad. 

Y la segunda es, mientras eso ocurre, como parece que es una realidad clara 
que ha empeorado tanto el tráfico, es si podemos hacer o estudiar también un 
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plan específico con la Guardia Urbana que nos dé salida a la gente que no tiene 
más remedio que coger el coche muchas veces, porque no hay un transporte 
público lo suficientemente potente como nos gustaría seguramente a todos, no 
hay alternativas, mientras eso sucede, si podemos hacer un plan con la Guardia 
Urbana para que facilite esta salida de vehículos. 

Gracias.”  

El senyor Sanz diu: 

“Bé, en aquest sentit dir-li que les situacions de mobilitat a Esplugues, més enllà 
de la construcció del nou carril bici, aquests dies com a mínim de col·lapse a 
través de l’inici de les escoles, els primers dies de l’inici de les escoles –no aquest 
any, tots els anys–, les primeres dues setmanes els puc assegurar, amb dades 
de la Policia Local, que són de les més complicades. Hem coincidit també amb 
pluges, etcètera, i especialment hem coincidit amb moments de col·lapse més 
importants que en altres ocasions, certament, però que han coincidit no només 
a la ciutat d’Esplugues, sinó a Barcelona, B-23, accés a rondes, etcètera. Ho dic 
perquè és veritat que ha coincidit tot i, per tant, pot donar aquesta sensació 
encara que efectivament hem tingut pitjors dies de mobilitat però ho torno a dir, 
no és només pel carril bici, no és només en el cas d’Esplugues, sinó que ha estat 
generalitzat. 

En aquest sentit, dir que la implantació del carril bici, com va passar a l’avinguda 
Països Catalans, no està finalitzada, encara s’han d’incorporar alguns elements 
de senyalització, vialitat, etcètera, i especialment també s’han de regular les 
fases semafòriques de tota l’avinguda, a banda de, en concret, la nova mobilitat 
que s’ha produït al carrer Nou amb Puig i Cadafalch i Laureà Miró, però també 
falta (no s’escolta la gravació) aquesta fase, això ens va passar també amb la 
implantació de l’anterior carril i fins que no ho tinguem tot implantat, doncs com 
a mínim el resultat o l’impacte que pot tenir aquest carril bici en la mobilitat, que 
deixi’m que li digui, es fa amb la intenció de millorar el conjunt de la mobilitat, tant 
de vehicle privat, però també perquè hem de substituir uns modes de mobilitat 
per altres més sostenibles i, per tant, l’objectiu final de tot plegat és millorar la 
mobilitat del conjunt, doncs no podrem veure quin és el seu impacte fins que 
passin uns dies o, com a mínim, que estigui del tot implantat. 

Pel que fa referència, en tot cas, amb la Policia Local, d’un pla de seguiment, 
doncs precisament aquests dies hem estat treballant amb ells i hem parlat de 
quins són aquells punts en els quals hem de tenir una actuació prioritària. I amb 
això estem treballant i es tindrà en consideració per facilitar la mobilitat. Ho torno 
a dir, dit això, l’objectiu és millorar la mobilitat en el seu conjunt i esperem que 
sigui així. També amb el canvi que va significar el carril bici per l’avinguda Països 
Catalans, doncs aquests moments sobretot al principi de més conflictivitat o pitjor 
mobilitat també es van produir i poc a poc allò va agafant una altra mobilitat 
diferent. I, per tant, esperem que és el que hagi de ser aquí i sobretot destacar 
que no està finalitzada la implantació totalment també.” 
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La senyora Díaz diu: 

“Jo en aquest cas també voldria afegir alguna cosa perquè sé que hi ha 
preocupació i perquè, a més a més, ens han arribat queixes a l’ajuntament i crec 
que és important deslligar una cosa de l’altra i, per tant, com més informació i 
més llum puguem aportar, millor. 

D’una banda és veritat que ha coincidit aquesta implantació encara no acabada 
amb l’inici de curs. Si recordem, l’inici de curs que vam tenir l’any passat va ser 
també un inici de curs molt fort, no teníem carril bici, ho dic perquè de vegades 
atribuïm a cues un nou model o una nova implantació que podem tenir, doncs 
l’any passat també vam tenir un inici molt difícil, si recorden tots vostès, i després 
al llarg de les setmanes es va normalitzar. La qual cosa no vol dir que restem de 
braços creuats, sinó que estem treballant amb Policia Local, hi parlem cada dia, 
avui hi hem tornat a parlar i, a més, ens personarem in situ a primeríssima hora 
perquè amb el tècnic de mobilitat, amb Policia Local, nosaltres mateixos puguem 
veure com dotant potser de vegades de petites modificacions puguem millorar 
tot això. 

Després, ahir no va ser el dia referent per poder fer anàlisi de res. Per què ho dic 
això? Perquè ahir es van produir cues quilomètriques a tota la regió 
metropolitana. Nosaltres tenim una treballadora que viu a Olesa de Montserrat 
que va trigar dues hores i un quart a arribar aquí, dues hores i un quart, no és 
pel carril bici de Laureà Miró, no ho podem atribuir tot a... La qual cosa no vol dir 
que també hem tingut en aquesta implantació, donat que no tenim totes les 
mesures implantades i posades en marxa, doncs encara hem de polir coses 
perquè sabem que afegint-les, implantant-les, hi ha coses que milloraran, però 
no és tant..., pensem i ens podem equivocar i si ens equivoquem sempre hi han 
alternatives, el que no podem, ho torno a dir, és restar de braços creuats. Però, 
dic, ahir no va ser el dia. 

Hi ha gent que també ens ha dit, bé, al matí potser sí, és veritat que hi havia cues 
quilomètriques a tota la regió metropolitana, però en canvi a la tarda també 
teníem col·lapsat, una mica col·lapsat Laureà Miró. Bé, recordo que a la tarda 
teníem un canvi que es va produir, que a nosaltres ens afecta, que és un partit 
de la Champions en un camp de futbol molt proper a nosaltres, que ja no és l’hora 
habitual, sinó que és una nova hora, que quan eren tres quarts de nou 
pràcticament teníem no sé si tothom a casa, però els nens i nenes ja els teníem 
sopant a casa i a aquesta hora tots tenim nens i nenes que estan sortint de les 
escoles o de les activitats extraescolars i, per tant, es va combinar una cosa amb 
l’altra. De fet no va ser el carril bici, perquè el que teníem col·lapsat eren els dos 
carrils de sortida des de Laureà Miró direcció l’Hospitalet-Barcelona i, en canvi, 
el que teníem molt fluid era precisament l’únic que ens quedava en direcció Sant 
Just i Sant Feliu. 

No és que pretengui justificar, no soc una experta en mobilitat, l’únic és que 
observant la realitat, ahir no era el dia i, per tant, penso que el que hem de fer és 
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anar implantant aquestes mesures. Recordin que fins fa poc encara es podia 
girar Josep Campreciós, ara ja no es pot i això també ajuda a alleugerir el tema. 
Encara recentment hem canviat algunes direccions, hi ha gent que encara no 
està habituada, jo crec que hem d’esperar, hem de tenir una mica de paciència 
amb això, que la gent en vagi aprenent i, ho torno a dir, segurament acabar 
d’ajustar. Sé que m’estic allargant, però és que hem tingut força queixes, xarxes 
socials, per registre a l’ajuntament i, per tant, si dediquem uns minuts més a 
poder donar aquestes explicacions i agraïm la pregunta, fantàstic. 

El que farem en els dies següents a curt termini serà anar implantant tot això com 
més ràpidament millor, anar observant la seva evolució i si convé optar per 
alternatives, hi optarem. Políticament parlant, políticament no és una aposta de 
l’Ajuntament d’Esplugues, és una aposta de tota l’Àrea Metropolitana, això també 
és cert, que volem optar per aquesta mobilitat sostenible per poder facilitar-la i 
no és que avui l’Ajuntament d’Esplugues o fa dos mesos o tres mesos, no, 
aquesta és una feina feta de fa molt de temps de la mà dels ajuntaments 
metropolitans. I és per això que aquest carril recordo que no és un carril que 
s’implanta exclusivament a Esplugues, sinó que s’implanta a Esplugues i a Sant 
Just i a partir de l’1 d’octubre començaran ja les obres per poder fer la seva 
continuació..., bé, el senyor Siquier coneix perfectament aquest projecte, perquè 
també el va treballar quan era a govern, bé, doncs a l’octubre és quan 
continuaran les obres. 

I un últim detall, només és per la reflexió perquè tampoc no aporta..., ho torno a 
dir, no soc una experta en mobilitat, però a Laureà Miró, el municipi de Sant Feliu 
fa molt de temps que tenen un sol carril, fa molt de temps que el tenen i funciona. 
Segurament a l’inici, pel que em van dir, també no tenien la facilitat que tenen 
ara, però, en canvi, ara fa molt de temps que està pacificat. De vegades els 
canvis, bé, produeixen això, necessitat també de canvis de determinats hàbits, 
però nosaltres pensem que com ha passat a Països Catalans amb aquestes 
noves implantacions, possiblement podrem pacificar una mica més la via. En cas 
que no, escolta’m, som humans, les coses es poden mirar, interlocutarem amb 
els veïns i veïnes i buscarem alternatives, perquè el que no és sostenible 
segurament és continuar amb cues quilomètriques cada dia, això sí que és 
veritat. 

Bé, doncs amb això sí que hem donat resposta i ara, per tant, passaríem a donar 
resposta a les preguntes formulades..., molt bona nit al senyor interventor i al 
senyor secretari, les preguntes formulades per la ciutadania començant per 
aquelles que han entrat per registre, per tant, que s’han formulat de manera 
escrita.” 
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I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint-i-
una hores i 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 
  

 

 


