
Respostes a la ciutadania del PDCAT al Ple de 26/04/2017 

Sra. Mireia Sanesteban  
 
El 10 de juliol de 2015 es va iniciar un procés per reparar un mur d’una finca 
privada que havia estat malmès per unes obres realitzades per aquest 
consistori (Instància núm. 11662). Es va acordar que al finalitzar les obres 
l’Ajuntament pagaria la part proporcional, ja que per l’interès d’aquest el mur 
havia de ser de contenció  i això encaria notablement la reforma (instàncies 
9808 i 18412 on les que s’adjunta un informe tècnic i la factura de les obres) 
L’última instància (la 22195) va ser entregada el 28/11/2016 i encara no he rebut 
resposta. 
 
Demano que se’m doni resposta per oral al Ple Municipal del 26 d’abril de 2017 
i per escrit a la demanda que porto gairebé un any tramitant a l’Ajuntament per 
a que reconegui la seva par de responsabilitat. Així com sol·licito que tots el 
grups municipals donin resposta a la següent pregunta: Com es possible que 
el consistori no es responsabilitzi d’allò malmès i es dilati tant un procés com 
aquest? 
 
(Adjunta instàncies anteriors) 
 
El senyor Siquier: 

“Bé, nosaltres tenim coneixement específic d’aquesta situació també a les darreres 
sessions de portaveus, quan entra aquesta darrera instància. Aquest és un procés 
que ve del 2008, i que passa tot un procediment administratiu curiós, i que clou, 
sembla ser, amb l’última intervenció el 2016. Jo tinc entès –tinc entès, no tinc la 
certesa perquè no he arribat a comprovar-ho– que hi ha una resposta pel mig que 
s’està gestionant o que s’ha gestionat recentment, potser també fora de termini. El 
que queda clar és que la corporació, l’ajuntament, s’ha de fer càrrec, evidentment, 
s’ha de responsabilitzar en tot cas de qualsevol mena de responsabilitat patrimonial, 
sempre atesa a dret a llei, i que no es pot fugir d’aquesta situació. Això és així, eh?, 
passi el que passi. 

Entenc, però, que en aquesta situació, en aquest cas, hi ha diversos expedients. 
Hem vist informacions del 2008, del 2013, del 2015 i del 2016, i que el que hem de 
fer, evidentment, des de la nostra perspectiva en aquests moments no podem fer 
altra cosa que atendre i analitzar la interpretació dels informes tècnics existents que 
tenim. I també evidenciar un fet de procediment administratiu que passa, sembla ser, 
per la manca..., és a dir, per la indefensió de la senyora Mireia San Esteban, que 
s’ha produït per l’entrada fora de termini d’aquest últim recurs, on reclamava la 
qüestió patrimonial, no? Hem arribat fins aquí, i de moment poca cosa podem fer 



més. El que s’ha de fer sempre és atenir-se al procediment vigent, i no tinc clar que 
hàgim estat fora de termini en la darrera resposta, ara potser s’acabarà d’aclarir. 
Però en tot cas, no podrem mai defugir de cap mena de responsabilitat patrimonial, 
sempre que hi hagi un argument tècnic que li doni cobertura, i que això sigui una 
realitat, eh? Això és així.”  

 
 
Sra. Maria Jesús Sinfreu 
 
Què hi ha de cert en el cessament del senyor Albert Comellas, 4t tinent, de 
l’alcaldia de l’Ajuntament d’Esplugues per part del seu partit, el PDCat (antiga 
convergència) 
Crec que la ciutadania tenim [dret] a una informació clara sobre els fets, ja que 
durant les campanyes electorals es mostren tant propers i ambles. 
 
El senyor Comellas: 

“Gràcies. En primer terme, agrair a la senyora Sinfreu el seu interès i la seva 
pregunta. Faré tres consideracions molt breus.  

La primera és que els diners públics són públics des del primer fins l’últim, i en 
aquest govern municipal així els tractem. 

La segona consideració és que els regidors estem obligats a denunciar, per la via 
penal, els fets presumptament delictius o constitutius de qualsevol temptativa de 
malversació de cabals públics que ens adrecin els particulars. Si no ho 
denunciéssim, quedaríem inhabilitats. En aquesta via ja hi sóc, com a impulsor.  

I la tercera consideració que volia fer és que al Partit Demòcrata tenim uns estatuts 
que delimiten molt bé la via disciplinària, per reprendre públicament i demanar l’acta 
a un regidor, tot instruint un expedient. El règim sancionador també s’aplica a tots els 
associats que incorrin en faltes greus. En aquesta via també hi sóc, com a impulsor.  

I agrair de nou la seva pregunta. Gràcies.” 

 


