
  

 

AJUNTAMENT  PLE  11/17 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al  saló de sessions, a les 
divuit hores del dia quinze de novembre de dos mil disset, 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. Albert Comellas Novillo, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. 
Julián Carrasco González i Sra. Laura Benito Llenas.   
 
No assisteix la regidora Sra. Anna Coll Zabala. 
 
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: 

“Bona tarda. Donem inici al ple ordinari d’aquest ajuntament avui dimecres, dia 
15 de novembre, a les 18:00 hores, a fi i efecte de tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 
 

ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 10/17, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 18 D’OCTUBRE DE 
2017. 

El primer punt és aprovació, si escau, de l’acta número 10/17, corresponent a la 
sessió ordinària de data 18 d’octubre de 2017.” 
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La senyora Benito diu: 

“Sí, bona tarda. A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bona tarda. Canviem Esplugues, a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

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

La senyora Zafra diu: 

“Bona tarda. Des d’Iniciativa votem en contra perquè vam demanar 
explícitament que es llegís el text pel qual no assistíem al ple, i no es va fer.” 

El senyor Sánchez diu: 

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

El senyor Torras diu: 

“Bona tarda. Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Gent per 
Esplugues, voldríem recordar, abans de començar, que mentre nosaltres som 
aquí, celebrant aquest ple, l’Oriol Junqueras, el Raül Romeva, el Carles Mundó, 
la Dolors Bassa, el Jordi Turull, el Josep Rull, el Joaquim Forn i la Meritxell 
Borràs estan tancats a la presó. Ens abstenim en aquest punt.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“Bona tarda. El Grup Municipal del PSC hi vota a favor.”  
 
Sotmesa a votació l’acta, s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de 
la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 18 d’octubre 
de 2017, 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, autoritzant-se amb les signatures de la  
Sra. alcaldessa i Sr. Secretari. 
 
La senyora Díaz diu: 

“Abans de passar al segon punt de l’ordre del dia, hi ha una declaració 
institucional, la declaració institucional amb motiu del Dia internacional per a 
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l’eliminació de la violència envers les dones, acordat per tots els grups 
municipals, i a continuació hi donarem lectura. Recordem que també és una 
declaració consensuada amb l’Institut Català de les Dones, les quatre 
diputacions i les dues entitats municipalistes. La declaració diu el següent: 
 
«El Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 
tornarem a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem 
les vegades que calgui. No és una queixa, no és un caprici, estem reivindicant 
els nostres drets fonamentals. La violència masclista no és un problema de les 
dones, és un problema de tothom, tots i totes. I no són casos aïllats ni 
inevitables. Les dades són alarmants i només com a societat podem eradicar-
la.  
 
No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones aguanten amb silenci, 
patiment i sentiment de culpa, les agressions, perquè encara vivim en una 
cultura masclista que ha normalitzat les conductes delictives contra les dones. 
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista, 
perquè ara l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni, és una necessitat 
urgent.  
 
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a 
la feina, on sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’exparella, per 
familiars, per companys, per coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser 
notícia, de convertir les dones assassinades en xifres, de ser víctimes, que ens 
matin, que ens insultin, que ens grapegin, que ens violin, que ens vexin, que 
ens utilitzin. I tot només pel fet d’haver nascut dones. Estem tan tipes, que avui 
ens dirigim a vosaltres, a qui contribueix a perpetuar la violència masclista, que 
us amagueu o passeu desapercebuts, però sabem que hi sou. Avui us 
assenyalarem.  
 
Als violadors. Sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la 
vostra força física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut 
escoltar un «no», els que us penseu que arriba un moment que ja és massa 
tard per dir que no. Encara que siguis marit, company, amic o acabat de 
conèixer, no és no sempre. I quan sentis «no» ni ens toquis. Només un sí és un 
sí. I aquest «sí» pot ser que no en qualsevol moment o en una altra ocasió.  
 
Quan utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies químiques per anul·lar la 
capacitat de decisió de les dones és masclisme disfressat d’estratègia de 
submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de consciència és sinònim de 
consentiment. 
 
Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la 
família, per sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per 
fer-nos xantatge, per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i 
pels vostres interessos, cap càrrec, cap responsabilitat, cap autoritat és més 
important que la nostra llibertat. No teniu cap poder sobre el nostre cos.  
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Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al 
transport públic, a la feina o a casa, als que us refregueu contra els nostres 
cossos al metro, als que exhibiu els vostres genitals a l’autobús, als que ens 
perseguiu, als que ens envieu missatges amenaçadors per mòbil o per correu 
electrònic, als que controleu els nostres telèfons, als que ens assetgeu a través 
de les xarxes socials, als que espereu en un pàrquing, en un ascensor, en un 
portal o ens perseguiu dient-nos allò que per a vosaltres són inofensives 
«floretes», als que ens insulteu quan no acceptem les vostres propostes, 
deixeu-nos en pau. Si us diem que no, no insistiu. No és timidesa, és que les 
dones som lliures per decidir amb qui volem estar i, sobretot, amb qui no volem 
estar.  
 
Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el poder. 
Els que aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per 
agredir sexualment, per espantar, o per matar i maltractar els nostres infants, 
això us empobreix com a homes i és un delicte que ha de ser perseguit per la 
justícia. Sou criminals. Les dones no som propietat de ningú.  
 
Als i les que calleu però sabeu què passa. Als qui els rieu les gràcies als 
assetjadors, als qui heu consentit que es maltractés o es violés una dona, als 
qui heu mirat cap a l’altra banda, als qui no heu recriminat un abús de poder, ja 
n’hi ha prou. Parleu-ne. Assenyaleu, no en sigueu còmplices. Sigueu íntegres o 
també us convertireu en culpables. Esteneu la mà a qui ho necessita de veritat. 
No tolereu la violència contra cap dona. No sou agents passius, teniu molt a dir, 
per aturar-los a ells i per a acompanyar-les a elles.  
 
Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència 
masclista, amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la 
violència. Ja n’hi ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es 
fan les víctimes i justifiquen el seu comportament. Prou de convertir víctimes en 
titelles al servei de l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones maltractades, de 
perseguir-les pel carrer, de buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret 
a la intimitat i destruir la seva privacitat i la dels seus fills i les seves filles. No 
confongueu l’audiència, l’amor no és possessió, l’enamorament no és propietat. 
La violència contra les dones no és un espectacle. Fer-ho va contra l’ètica 
periodística, contra la responsabilitat professional, contra els drets de les 
persones i els infants.  
 
Periodistes i mitjans de comunicació, que quan informeu de la violència contra 
les dones dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones 
les maten, les assassinen, a veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el 
masclisme com a causa d’aquesta violència.  
 
Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat 
com era l’assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou 
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d’explicar si l’assassí era gelós. Els assassins no es justifiquen ni tenen cap 
aparença especial.  
 
Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les 
dones, no les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva 
feina, no consentiu l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la 
violència masclista. Pareu de tolerar missatges masclistes que normalitzen 
relacions de parella tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina 
que són falsos, caducs i nocius.  
 
Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en 
l’estètica del patiment de les dones, no convertiu la violència contra les dones 
en bellesa i argument de venda. Prou d’imatges de dones sotmeses als homes, 
humiliades, mig mortes, per vendre perfums, rellotges o el que sigui. Prou de 
sexualitzar les criatures. Pareu de dipositar una càrrega eròtica sobre la 
infància. Les nenes i els nens no són productes al vostre servei.  
 
Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres 
negocis, no sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil 
als abusadors, que poden trobar en els vostres locals la coartada perfecta. 
Ajudeu a combatre l’assetjament. No eludiu un problema molt greu que sabeu 
perfectament que també s’esdevé en el vostre àmbit.  
 
Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense i cossos 
policials que infravaloreu les denúncies de les dones, el vostre àmbit és 
essencial per eradicar la violència masclista. Documenteu-vos de les 
estadístiques i sigueu sensibles a la realitat social. Si menysteniu els testimonis 
de les dones agredides i el risc que suposa conviure amb un agressor, poseu 
en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles també són víctimes de la 
violència masclista. No permeteu que la justícia sigui utilitzada pels 
maltractadors com una estratègia per continuar coaccionant les víctimes.  
 
I finalment, a totes les dones: ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim 
dret a viure sense violències masclistes, tenim dret a ser lliures i no us sentiu 
culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, si viviu amb por, per poca que 
sigui, demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de vestir, de divertir-nos, 
de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos o fer-nos sentir 
malament. No som responsables de les agressions que rebem. Les nostres 
opinions, desitjos o reivindicacions són tan legítimes com les d’un home. Ningú 
pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer. Només nosaltres podem decidir 
com volem viure i la dona que volem ser.» Esplugues de Llobregat, 15 de 
novembre de 2017. 
 
ACORD NÚMERO DOS.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
  
La senyora Díaz diu: 
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“Continuem amb el següent punt de l’ordre del dia, colpits per aquesta 
declaració. El punt segon és el punt sobre informacions d’Alcaldia. En aquest 
cas voldríem informar de dues noticies que hem tingut no fa ni 24 hores, i són 
precisament dos premis, dos reconeixements. El primer, ahir vam conèixer que 
la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y 
Aprovisionamientos ens ha atorgat un accèssit en la categoria de sector públic 
en la seva edició 2017 dels premis El Diamant de la Compra. 
 
Durant aquesta edició, les candidatures rebudes i analitzades pel jurat tècnic, i 
validades també pel jurat honorífic, han estat nombroses, com ells mateixos 
han reconegut, també ens han dit que de gran qualitat tècnica, per la qual cosa 
es posa en relleu la consecució d’aquest reconeixement.  
 
I avui mateix, aquest matí també, hem pogut conèixer que hem estat 
reconeguts, i, per tant, rebrem el premi a la sostenibilitat urbana, atorgat per la 
Fundació Fòrum Ambiental. Ja l’any passat vam ser reconeguts en l’apartat 
d’eficiència energètica en aquests premis, Premios Ciudad Sostenible, i en 
aquesta ocasió rebem el reconeixement en la quinzena edició per la categoria 
d’educació ambiental. Recordo que són premis que s’atorguen cada any a 
municipis de més de 5.000 habitants, o a ens locals supramunicipals en els que 
s’hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat, en un 
període de 2 anys de durada, i que presentin evidències de l’existència d’un 
compromís polític amb el desenvolupament sostenible.  
 
Torno a dir, si l’any passat vam ser reconeguts en l’apartat d’eficiència 
energètica, estalvi energètic, doncs, aquest any hem estat reconeguts en 
l’apartat d’educació ambiental, i el dia que ens diguin anirem a recollir aquest 
premi. El primer el recollirem demà a Madrid i el segon ja ens ho diran. Suposo 
que ja l’any 2018, suposo que serà d’aquí a uns mesos.” 
  
ACORD NÚMERO TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DEL DECRET D’ALCALDIA RELATIU A MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ DE CÀRREC ELECTE. 
 
“Pel que fa a l’apartat 3, el punt número 3 de l’ordre del dia, el dictamen que 
proposa donar compte del decret d’Alcaldia relatiu a la modificació del règim de 
dedicació de càrrec electe, en aquest cas aquest decret té com a finalitat 
únicament acceptar la sol·licitud formulada pel regidor senyor Javier Jiménez, 
de renúncia al règim de dedicació exclusiva que li correspondria com a tinent 
d’Alcaldia, mantenint el règim actual, el que fins ara ha tingut, que és el regim 
de dedicació parcial. En aquest moment donem compte al ple d’aquest decret.” 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen: 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2017/2174 de data 24 d’octubre de 2017 
s’ha adoptat resolució d’acceptació de la sol·licitud formulada pel regidor sr. 
Francisco Javier Giménez González de mantenir el règim de dedicació parcial.  
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Per la qual cosa, es proposa: 
 
Restar assabentat del Decret l’Alcaldia núm. 2017/2174 de data 24 d’octubre 
de 2017, en matèria règim de dedicació de càrrecs electes de la Corporació. 
 
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA REQUERIR LA 
CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA I RESTA DE 
DOCUMENTACIÓ, EN RELACIÓ AMB EL CONTRACTE DE SERVEI 
CONSISTENT EN LA NETEJA I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES 
DE GESTIÓ MUNICIPAL, D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
 
“El següent punt, el punt número 4, dins la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat, és el dictamen que proposa requerir la constitució de la garantia 
definitiva i resta de documentació, en relació amb el contracte de servei 
consistent en la neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal 
d'Esplugues de Llobregat.  
 
Si recorden, el ple de 17 de maig de 2017, l’ordinari del mes de maig, va 
aprovar l’expedient de contractació d’aquest servei. Presentades quatre 
pliques, els informes tècnics de valoració i la mesa de contractació indiquen 
que l’oferta mes avantatjosa per al nostre ajuntament és la presentada per 
MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L., de 
manera que ara es proposa al ple requerir a aquesta empresa perquè presenti 
la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, i la documentació que acrediti la capacitat i solvència 
exigida, i dipositi en la Tresoreria municipal la fiança definitiva. Això és 
preceptiu per poder fer una adjudicació definitiva a aquesta empresa.” 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat:  
L’Ajuntament Ple en sessió del dia 17 de maig de 2017 va aprovar l’expedient 
de contractació, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, 
relatiu al servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió 
municipal d’Esplugues de Llobregat, així com els plecs de condicions 
econòmiques administratives i tècniques que regeixen aquesta contractació, 
amb un pressupost màxim anual  de licitació de 1.126.112,89 €, més 
183.471,03 € en concepte d’IVA (import total, 1.309.583,92 €, IVA inclòs).  
 
Segons consta a l’expedient, dins del termini assenyalat per a la presentació de 
pliques, d’acord amb la publicació efectuada al Butlletí oficial del Estat de data 
17  de juliol de 2017, al  Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juliol de 
2017 i al Diari oficial de la Unió Europea de data 1 de juliol de 2017 i segons 
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consta en certificació expedida pel Sr. Secretari de la Corporació s'han  
presentat les pliques següents: URBASER, S.A; MOIX, SERVEIS I OBRES, 
S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L; EULEN, S.A; ACCIONA MEDIO 
AMBIENTE, S.A. 
 
Efectuats els actes d’obertura del sobre número dos i del sobre número tres, 
respectivament, i a tenor de la puntuació obtinguda per les empreses respecte 
cadascun d’aquests sobres, tal i com consta a l’expedient, el licitador que més 
puntuació han obtingut sumant la puntuació dels tres sobres ha estat: 
 
MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L., amb 
una oferta econòmica presentada per import anual de 1.019.132,17 €  més  
166.041,28€ en concepte d’IVA  (IVA 10% 43.614,98€ i IVA 21% 122.426,31€) 
Import total 1.185.173,45€, IVA inclòs  i que correspon a una baixa del 9,5 %. 
Així, l’import anual del contracte es distribueix de la següent manera: 
 

 

 
 
Vistos els antecedents, la proposta de la mesa de contractació, de l’informe del 
Director de Manteniment i Espai Públic i l’informe emès pels Serveis Jurídics 
d’aquest Ajuntament, i a tenor del que disposa l’article 151 del Reial Decret 
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Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Es proposa al Ple municipal: 
 
Únic.- Requerir a l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb 
TALLER AURIA, S.C.C.L.,  per a què en el termini dels 10 dies hàbils següents 
al de la notificació d’aquest requeriment, presenti en aquest ajuntament la 
documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributaries i amb la 
seguretat social i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida 
segons les previsions dels plecs de condicions econòmiques administratives, i 
dipositi en la Tresoreria municipal la quantitat de 203.826,43 € en concepte de 
fiança definitiva d’aquest contracte per executar el  servei de neteja i 
manteniment de les zones verdes de gestió municipal d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Transcorregut aquest termini sense que MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en 
UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L., acrediti la constitució de la fiança definitiva 
i presentació de la documentació requerida, es considerarà que el licitador ha 
retirat la seva oferta.  
 
Si el dipòsit/garantia/fiança és fa en metàl·lic s'haurà de fer mitjançant 
transferència al  compte de titularitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
de l'entitat Caixabank SA núm. : IBAN ES45 2100 0148 5502 0000 6291,  
especificant qui fa l’ingrés i el concepte. 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
La senyora Benito diu: 

“A favor.” 
 
El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, abstenció.” 
 
El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 
 
La senyora Zafra diu: 
 
“Iniciativa continua votant que no perquè seguim apostant per la 
remunicipalització dels serveis.” 
 
El senyor Sánchez diu: 

“Hi votem a favor, des del Partit Popular.” 
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El senyor Torras diu: 
 
“Esquerra ens hi abstenim.” 
 
El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal de Ciutadans Esplugues hi vota a favor.” 
 
El senyor Sanz diu: 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 

ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ D'UN 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL EN VIGOR. 
 
La senyora Díaz diu: 

“El punt número 5, dins la Comissió Informativa de Recursos Generals i 
Econòmics, és el dictamen que proposa una modificació de crèdits del 
Pressupost municipal per a l’exercici 2017. 

En aquest cas, la modificació proposada afecta a crèdits per un import de 
562.659 euros, dels quals 34.000 suposen un increment de pressupost i la 
resta, és a dir, la major part d’aquesta modificació de crèdit, representen 
simplement un canvi de destinació de partides ja existents.  

La despesa corrent es modifica en la quantitat de 278.659 euros per atendre 
fonamentalment despeses de subministrament d’aigua, gas i energia elèctrica, 
a despeses de conservació també, a despeses d’honoraris per a la redacció del 
planejament de la plaça Santa Magdalena, i al conveni amb la Fundació 
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Privada ASPROSEAT-PROA Esplugues, especialment per al suport a tasques 
de consergeria.  

La proposta de modificació de despesa corrent es finança íntegrament per 
transferència entre partides, i en el cas de la despesa d’inversió, que parlem 
aproximadament d’un 50 per cent, una mica més, d’aquesta modificació, 
parlem d’una quantitat de 284.000 euros, va destinat fonamentalment als 
següents projectes: a l’ampliació de la piscina municipal La Baronda, a la 
liquidació d’obres dels vestidors del camp de futbol Salt del Pi, i a la instal·lació 
del projector leds en diferents equipaments esportius. 

La modificació, aquesta modificació de les despeses d’inversió, es finança en 
aquest cas per, d’una banda transferències de capital de la Diputació de 
Barcelona, i d’una altra per unes baixes de crèdit d’altres partides d’inversió.” 

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

pressupost municipal en vigor, segons el següent detall:   
 

 
ESTAT D'INGRESSOS 

   
     CAP. DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT FINAL 

CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 19.593.000,00 0,00 19.593.000,00 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 660.000,00 0,00 660.000,00 

CAP. III TAXES, PREUS PÚBLICS I A. 
ING. 3.696.281,17 0,00 3.696.281,17 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 15.336.755,13 0,00 15.336.755,13 

CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 321.006,00 0,00 321.006,00 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES CAPITAL 5.962.301,39 34.000,00 5.726.301,39 
CAP. 
VIII ACTIUS FINANCERS 10.412.485,70 0,00 10.412.485,70 

CAP. IX PASSIUS FINANCERS 5.683.344,82 0,00 5.683.344,82 

     

 TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 61.665.174,21 34.000,00 61.699.174,21 
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 ESTAT DE DESPESES    

      CAP.  DENOMIACIÓ  CRÈDIT INICIAL  MODIF.  CRÈDIT FINAL 
CAP. I DESPESES DE PERSONAL 16.083.690,09 0,00 16.083.690,09 

CAP. II DESP.  BENS CORRENTS I 
SER. 13.977.222,84 39.144,00 14.016.366,84 

CAP. III DESPESES FINANCERES 305.046,00 0,00 305.046,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 5.344.373,17 -39.144,00 5.305.229,17 

CAP. VI INVERSIONS REALS 18.844.826,90 34.000,00 18.878.826,90 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 1.170.988,21 0,00 1.170.988,21 

CAP. IX PASSIUS FINANCERS 5.940.302,00 0,00 5.940.302,00 

     

 TOTAL ESTAT DE DESPESES 61.665.174,21  34.000,00 61.699.174,21 
 
Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient de modificació de crèdits del 

pressupost municipal en vigor, als efectes que determina l'article 169 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals. Transcorregut el 
període d'informació pública sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, l'expedient s'entendrà definitivament aprovat sense 
necessitat d'un nou acord plenari. 

 
Tercer .- Aprovar el Pla Financer dels projectes d’inversió que figura com annex 

al present dictamen. 
  
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues, abstenció.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“En contra.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Nosaltres ens hi abstindrem.” 
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El senyor Torras diu: 

“Nosaltres ens hi abstenim també.” 

El senyor Roldán diu: 

“Ciutadans Esplugues hi vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

 ACORD NÚMERO SIS.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL D’AQUEST AJUNTAMENT PER A 
L’EXERCICI ECONÒMIC DE 2018. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt següent, el punt número 6, és el dictamen que proposa l’aprovació 
inicial del Pressupost general d’aquest ajuntament per a l’exercici econòmic de 
2018. 

En aquest cas m’estendré una miqueta més perquè no deixa de ser un dels 
punts més importants que aprovem al llarg de l’exercici. En aquest cas recordo 
que és una aprovació inicial, i que acostumem a portar a aquest ple de 
novembre aquest projecte de pressupostos, aquest dictamen, perquè si es 
compleixen els terminis, tot i que es pugui produir en algun moment donat 
alguna al·legació, podríem arribar a la seva aprovació per poder aplicar-la ja en 
l’exercici corresponent. 

En aquest cas, aquest pressupost municipal per a l’exercici 2018 ascendeix a 
47.719.483 euros, i si el comparem amb el projecte de pressupostos de l’any 
passat, això suposa un increment d’un 7,15 per cent, distribuït de manera 
diferent pel que fa a la despesa corrent i a la despesa d’inversions.  
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Els ingressos ordinaris amb relació a l’exercici anterior augmenten un 0,19 per 
cent, i això en bona part s’explica perquè aquest projecte, aquesta proposta, el 
que contempla és la congelació dels impostos, i especialment la congelació de 
l’IBI, i és per això que els ingressos creixen per altra banda, però no 
precisament els ingressos ordinaris, els ingressos ordinaris pràcticament 
quedarien congelats, o en aquest augment, que és un augment molt menor, del 
0,19 per cent.  

La despesa corrent s’incrementa en un 2,49 per cent, i la despesa d’inversions 
s’incrementa en un 44. Això fa que després la mitjana sigui un 7,15, però la 
corrent és pràcticament un 2 i mig amb relació al 2017, i ascendeix a 
25.481.942 euros. Aquesta despesa s’orienta fonamentalment a atendre les 
necessitats socials i els serveis bàsics, i en el nou pressupost es potencien, 
entre d’altres, les següents partides, que són les que destacarien. 

D’una banda, l’ampliació del servei d’atenció domiciliària, amb un cost de 
700.000 euros. Les beques a serveis socials, amb un cost de 450.000 euros, i 
aquí sí que voldria reparar un moment, igual que ahir ho vam fer a la 
presentació dels pressupostos en l’audiència pública. Com que aquesta és una 
partida que creix, creix, creix any rere any, tot i que en aquests moments, ara ja 
fa un temps que la taxa d’atur que tenim és una taxa que va baixant, d’una 
manera més tímida o menys tímida però va baixant de manera sostinguda, i en 
canvi aquesta és una partida que hem d’anar augmentant, la qual cosa vol dir 
que en aquest moment estem trobant famílies i persones que troben feina però 
que malauradament la seva situació precària, els seus sous precaris, fan que 
encara necessitin d’aquest suport, d’aquestes beques, d’aquests ajuts i 
d’aquestes emergències. 

Pel que fa a les subvencions a les escoles bressol, estem parlant d’un cost total 
de 451.560 euros; recollida de residus i neteja de via pública, aquest té un 
impacte, sempre l’ha tingut i més ara, amb el que preveiem amb aquest nou 
contracte, amb un cost de 3.239.000 euros; la conservació de parcs públics 
també té un impacte important, és 1.190.000 euros, la qual cosa vol dir que si 
anem sumant, ens adonem que al final, quan parlem de pressupostos, el marge 
que tenim sempre és relatiu, perquè hi ha una bona part que és, no sé si dir, no 
sé si anomenar-la despesa obligada, però és una despesa compromesa, com a 
mínim, perquè bé que hem d’atendre les nostres obligacions pel que fa a l’acció 
social i bé que hem d’atendre les nostres obligacions, des del punt de vista de 
la neteja, de la recollida de residus, etcètera. 

En l’àmbit dels subministraments s’ha fet també una estimació en funció de 
l’execució del pressupost d’enguany, tot i que encara no hem tancat l’any, i que 
globalment ascendeix a 2.026.176 euros. 

Quant a les despeses de manteniment i reparacions de vies públiques i dels 
edificis municipals, el pressupost inicial ascendeix a 1.104.671 euros. Al 
programa de dinamització econòmica potenciem activitats de promoció de la 
ciutat i, per tant, també contemplem de nou la celebració, en aquest cas, d’una 
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nova edició de Mostra-Canvi, que és el que pertoca en els anys alterns, en els 
que no celebrem Firesplugues. 

Impulsem el projecte tecnològic municipal per desenvolupar nous projectes, 
amb un important esforç inversor, i també com a conseqüència del pla director 
que vam treballar amb la Diputació, que vam presentar també i que coneixen 
tots vostès molt bé, i que a partir d’aquest pla director que ja vam aprovar ara 
es deriven també una sèrie de compromisos que hem de tirar endavant, com és 
aquest projecte tecnològic municipal. Això quant a la despesa corrent.  

Quant a les despeses d’inversions, la quantitat que avui portem a la seva 
aprovació és de 9.111.688 euros, que representen, com deia abans, un 
increment de pràcticament el 41 per cent amb relació a l’exercici anterior. Això 
és el que fa que el pressupost pugui créixer fins a un 7 i mig, perquè realment 
la despesa corrent, torno a insistir-hi, només és un creixement d’un 2 i mig per 
cent, i en aquest moment tenim una sèrie de projectes pressupostats, dels 
quals destacaré alguns, tot i que abans de fer-ho vull recordar una cosa que jo 
crec que els regidors i regidores segurament saben i coneixen fins i tot millor 
que jo mateixa, i és que quan liquidem l’exercici, si el resultat és positiu, això 
ens permet poder comptar amb un superàvit per poder fer noves inversions en 
aquell exercici, un cop tancat. En aquest moment aquest és un pressupost 
d’una mica més de 9 milions d’euros i, per tant, fem una sèrie de propostes, 
que si ara s’aprova el pressupost quedaran aprovades, però sempre amb la 
mirada posada en què un cop liquidem l’exercici 2017, tanquem l’exercici, el 
liquidem i coneguem aquest resultat pressupostari, puguem comptar, i esperem 
que sí per com s’està executant aquest any i pels informes que hem anat 
coneixent, i puguem disposar d’una nova quantitat que afegirem a aquests 9 
milions d’euros per fer més inversió durant l’exercici 2018. 

Pel que fa d’entrada a aquests 9 milions amb els que ara podem comptar, 
estem parlant del CEM de Can Vidalet, un projecte que coneixen perfectament, 
i a més a més que hem tractat aquí, en el ple; el teatre auditori, que a la 
quantitat que hi vam assignar per a aquest exercici se sumaria una de nova; la 
millora de vies públiques; la renovació de parcs infantils, que és un compromís 
que vam adquirir a l’inici de mandat, dedicar-hi una partida cada any, i aquí 
tornem a tenir una partida que si podem, també millorarem en el moment de 
tancar aquest exercici, amb els romanents; la millora d’escoles i les actuacions 
del Pla de mobilitat urbana.  

Per finançar les inversions proposem concertar nous préstecs per un import de 
3.125.000 euros, que és la mateixa quantitat que preveiem amortitzar en 
aquest exercici, per tant, no créixer en endeutament sinó concertar allò que 
amortitzem, i a més a més, fer-ho amb unes condicions que són les que fins 
ara teníem i també de la mà de la Diputació de Barcelona. 

Un cop explicat tot això, només per acabar voldria recordar quin és el volum de 
deute. Nosaltres, si es compleixen aquests pressupostos, el volum de deute 
que tindríem en acabar l’any 2018 seria d’un 48,11 per cent dels ingressos 
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corrents previstos en l’exercici 2018 i, per tant, molt lluny del 110 per cent que 
la llei estableix com a màxim, fins i tot lluny també del 75 per cent que la llei 
estableix per poder concertar sense cap tipus d’autorització nous préstecs. 

Pel que fa a les transferències de capital d’altres administracions per finançar 
inversions, aquestes importen 5.656.835 euros i, per tant, entre les 
transferències i, com deia, també amb la concertació d’aquests préstecs i altres 
ingressos extraordinaris, el que pensem és poder finançar aquestes inversions. 

Crec que no m’he deixat res, perquè hem pogut parlar a la informativa, ahir 
vam fer la presentació, també hem tingut contactes, voldria dir pràcticament 
bilaterals, i de totes maneres si hi ha algun dubte en aquesta explicació, tenint 
en compte que és un punt especial, un punt molt important, doncs, 
encantadíssims de poder esvair qualsevol dubte, que penso que segurament 
en aquest moment vostès no deuen tenir. Espero no haver-me deixat res, però 
en qualsevol cas he intentat dir-ho tot en un breu espai de temps.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
Informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
S’ha confeccionat el pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici 
econòmic de 2018, segons el que determinen els articles 162 i següents del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, articles 18 i següents del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i Llei 18/2001 de 12 de desembre General de Estabilitat 
Pressupostaria. 
 
Una vegada s’ha examinat tota la documentació que integra l’expedient i els  
informes de l’Interventor que l’acompanyen,  es proposa: 
 
1. Aprovar, inicialment el pressupost general d’aquest Ajuntament per a 

l’exercici econòmic de 2018, segons el detall següent: 
 

INGRESSOS PER CAPÍTOLS 
 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 
Capítol I Impostos directes 19.743.000,00 
Capítol II Impostos indirectes 760.000,00 
Capítol III Taxes i altres ingressos 3.161.688,00 
Capítol IV Transferències corrents 15.076.290,00 
Capítol V Ingressos patrimonials 196.670,00 
Capítol VII Transferències de capital 5.656.835,00 
Capítol IX Passius financers 3.125.000,00 
 TOTAL INGRESSOS 47.719.483,00 

 
DESPESES PER CAPÍTOLS 
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CAPÍTOL DENOMINACIÓ IMPORT 
Capítol I Despeses de personal 16.038.251,00 
Capítol II Despeses en béns corrents i serveis 13.747.066,00 
Capítol III Despeses financeres 382.268,00 
Capítol IV Transferències corrents 5.314.357,00 
Capítol VI Inversions reals 9.033.888,00 
Capítol VII Transferències de capital 77.800,00 
Capítol IX Passius financers 3.125.853,00 
 TOTAL DESPESES 47.719.483,00 

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

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

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

pressupost municipal  per a l’exercici econòmic 2018 
 
4. Aprovar la plantilla municipal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 

2018 acompanyat de les retribucions bàsiques i complementàries 
(complement de destí i complement específic) de cadascun d’ells, a la 
vegada que l’import global destinat a incentiu de productivitat i gratificacions 
que figura en document annex a l’esmentada relació. 

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

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

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

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

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

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

 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
La senyora Benito diu: 

“Sí, yo en los presupuestos del año pasado me abstuve, pero realmente valoro 
el esfuerzo que ha realizado el ayuntamiento en los presupuestos que se 
presentan en el día de hoy, valoro especialmente la congelación de impuestos, 
la congelación del IBI, las inversiones que se van a hacer con respecto al 
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auditori, la mejora en las escuelas, en parques municipales, vías públicas, plan 
de movilidad, pero sobre todo yo lo que destacaría de estos presupuestos es 
que se trata de unos presupuestos que priorizan el gasto social, con el objetivo 
de seguir impulsando las políticas sociales en nuestra ciudad, incidiendo en la 
lucha contra la pobreza y en la atención a las personas. Por lo tanto, felicito a 
este ayuntamiento por el esfuerzo que ha realizado, y mi voto será favorable.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien. Desde Canviem Esplugues, en este presupuesto del 18, el más alto que 
hemos tenido en cuanto a cantidades, casi 48 millones de euros, una vez más 
vemos que el capítulo 1 se lleva más del 40 por ciento. Vemos también que las 
partidas para las prestaciones de servicios acaparan también cantidades muy 
importantes. Como siempre, la parte social nos parece cifras muy ajustadas, 
aunque se ha avanzado en atención domiciliaria, 100.000 euros, después de 
estar dos años sin tocar esta partida, como denunciamos en su día. Esperamos 
y deseamos que no pase como lo ocurrido en Badia del Vallés estos días. En el 
tema de becas, 50.000 euros más, y algunos ajustes más. 

Para nosotros esto es insuficiente, hay vecinos que se quedan sin ayudas. La 
política de ayudas al alquiler de habitaciones, hay gente que cobra alguna 
ayuda y se les paga, y otros que no tienen nada y se les deniega. Esto está 
ocasionando por parte de los usuarios cambio de profesional por diferencias de 
criterio.  

El capítulo de inversiones prácticamente va a dos proyectos: el CEM de Can 
Vidalet y el auditori. Desde Canviem hemos estado hablando con el gobierno 
para decidir nuestro voto, condicionado a una propuesta muy concreta, que era 
la posibilidad de empezar a contemplar –empezar a contemplar– por parte del 
gobierno, tirar adelante un proyecto de viviendas de alquiler, sabiendo que las 
competencias son de la Generalitat. Creemos que esta política se tendría que 
haber empezado veinte años atrás, y hoy seguro que tendríamos más pisos de 
los que tenemos en alquiler. 

Seguro que todos estamos de acuerdo en que en Esplugues el alquiler es muy 
complicado, hay poco y caro, por lo tanto, o la Administración nos implicamos o 
iremos a peor. Los números hablan por sí solos: desde noviembre del 2016 
hasta noviembre del 2017, han solicitado ayudas al alquiler 457 familias. Esto 
no es una desgracia, es una tragedia. Por eso lo que decimos tiene razón de 
ser. 

Se contempla en el ARE de Montesa 250 pisos de alquiler. También se 
contemplaban 170 en los mercados y no se hace ninguno. ¿Quién asegura que 
esto se hará? Seguramente que tampoco los veremos. Por eso las 
necesidades son, ¿por qué no dedicamos una parte de las inversiones a esta 
labor, inversiones que serían retornadas a largo plazo? 
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Hemos visto que al final no estáis de acuerdo con nuestra propuesta, ni 
tampoco nunca estáis de acuerdo con remunicipalizar servicios. Pues Canviem 
Esplugues no está de acuerdo con vuestro presupuesto, y por lo tanto 
votaremos en contra.”  

El senyor Siquier diu: 

“Bé, per al Partit Demòcrata aquests pressupostos, per la banda de la despesa, 
veiem que tenen un creixement moderat, el considerem moderat. Aquest 
increment total, amb inversions incloses del 7,15 per cent, evidentment està 
condicionat per la contenció de la despesa per la Llei d’estabilitat 
pressupostària, per la regla de la despesa, que ens permet només incrementar 
fins a 33 milions les despeses permanents. Aquest increment de 175.000 euros 
en aquesta despesa anomenada «computable», que és la suma dels capítols 1, 
2, 3, 4 i 9, ens permet fer aquest increment de 175.000 euros condicionats per 
la regla de la despesa, i amb un creixement total pressupostari de 7,15. Això 
ens permet, aquest increment moderat de capítol 1 i capítol 2, aquest 290 i 268 
referits a polítiques de personal i a despeses de serveis i subministraments, 
que ens hauria de permetre millorar una qualitat d’atenció a la ciutadania, i dels 
serveis que oferim des dels ajuntaments millor, que ens hauria.  

Jo faig tres apunts perquè ara, des de l’oposició, el Grup Municipal del PDeCAT 
estarem amatents i estarem seguint aquests tres aspectes relacionats amb les 
despeses del capítol 1. 

Creiem encertat un seguiment acurat de l’aplicació de les despeses 
relacionades amb el capítol 1, en el seu encaix amb l’estructura pressupostària. 
En el seu moment farem una proposta de millora de cara a propers encaixos 
pressupostaris, però creiem que l’estructura pressupostària en aquests 
moments de capítol 1 és molt millorable, i això sempre va en benefici de tots i 
de la transparència global que com a corporació volem transmetre. 

També creiem que el capítol 2, tot allò que genera contractacions de serveis de 
subministraments, doncs, aprofitant l’ocasió, aquest increment, volgut, desitjat, 
hauria de revertir en el millorament de la formació dels nostres professionals 
empleats públics, sobretot amb relació al que s’està demanant en aquests 
moments, que és un domini important de les noves tecnologies, que està 
comportant certs problemes a la corporació en aquests moments, i tenim 
coneixement òptim d’aquestes tecnologies. Preveure aquest fet, aquest és un 
altre punt al qual estarem amatents i en farem seguiment, perquè té les seves 
repercussions internes i externes també.  

També farem seguiment, evidentment, de nous contractes que tenen pes 
específic important: neteja d’edificis, zones verdes, neteja viària, els quals 
tenen increments pressupostaris, donat que es pretén assolir un increment 
important en qüestions de compromís futurs a nivell de sostenibilitat, però això 
té un preu també, per la qual cosa haurem d’estar amatents amb les clàusules 
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de seguiment i amb les garanties que les empreses contractades ens ofereixen 
per intentar assolir aquests objectius de sostenibilitat en un futur. 

I també hem de ser més rigorosos en aquest tercer apartat, evidentment, amb 
tot allò que subcontractem com a obres municipals menors, perquè no es 
repeteixi la qüestió de la vorera de Països Catalans, per exemple, perquè no es 
repeteixi el que ha succeït amb la vorera dels Països Catalans. Estic convençut 
que amb un seguiment més acurat, tècnic, de l’obra, doncs, els terminis 
evidentment es podrien reduir, tot i que segurament hi ha altres causes que 
provoquen aquests fets.  

Per tant, amatents a aquests tres aspectes relacionats amb els capítols 1..., 
amb aquests increments moderats de capítol 1 i capítol 2.  

També m’agradaria fer un incís en la reducció de la despesa. És una reducció 
molt menor però és molt lògica, està dins una lògica d’inversió sostenible. 
Nosaltres és un fet que sempre, per poc que puguem, en el nostre programa 
electoral el portem des del primer dia, dins d’aquesta lògica futura d’inversió 
sostenible, i reduir en menor mesura però anar reduint aquest deute que tenim 
acumulat, que ara com ara estem en un nivell molt bo d’endeutament, i que ens 
permet tenir una política econòmica i financera àgil en aquest ajuntament. 
Estem en els estàndards, i aquest és un punt a favor, que encara que sigui 
menor té la seva rellevància també per a nosaltres. 

Pel que fa a les inversions, aquest 44 per cent d’increment, que fa pujar del 6,2 
milions als 9 milions i escaig, han possibilitat, un cop tanquem, liquidem el 
pressupost al mes de febrer d’aquest increment d’1 o 2 milions més per invertir, 
gestionar inversió sostenible, doncs, bé, aquest increment es finança, com bé 
diu l’alcaldessa, amb part del pressupost 2018, amb part de crèdit que tirem a 
baix cost de la Diputació, però també amb l’esforç que fan altres 
administracions que ajuden a consolidar tots aquests projectes, i en aquest 
sentit la Generalitat de Catalunya invertirà en aquests pressupostos, es dibuixa 
un milió i mig dins el Pla de barris, i l’Àrea Metropolitana 2,14 d’1.140.000, per 
abordar el Pla de mobilitat, qüestions de cohesió territorial, i també millores 
urbanes. La Diputació de Barcelona en aquest cas hi juga amb 650.000 euros.  

Aquests esforços són els que financen i ens permeten fer el que l’any passat 
vam fer amb la voluntat de governar aleshores amb l’equip de govern actual, i 
ens va permetre en el territori, que fins ara crèiem que estava més desatès, fer 
unes inversions molt interessants com el casal d’avis o Ciutat Diagonal, que tot 
i anar endarrerit s’acaba de licitar i es posarà en marxa aviat l’obra, tot i que 
anem endarrerits, com ens va permetre començar a treballar l’ordenació del 
carrer Francesc Xavier, que ara ens hi posarem encara que anem endarrerits 
però està contemplat, està contemplat el 2017, i el barri de Ciutat Diagonal, el 
barri Centre i el barri de La Miranda amb el passatge Nebot, que tot i patir la 
dificultat tècnica de la situació, és un projecte gairebé consolidat. 
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Això ens ha de permetre anar a més en aquest 2018 i afrontar si els 
pressupostos a tancar al febrer, com sembla que serem, la liquidació 
pressupostària, doncs, desenvolupar més zones ordenades pacíficament al 
barri Centre, com pot ser Emili Juncadella, o afrontar llocs de riscos de pas 
amb voreres inexistents als barris alts, com pot ser la de Francesc Ribalta, no? 

També implementar polítiques importants del Pla de mobilitat 2015-2019. Això 
ens ha de recordar que, com deia ahir l’alcaldessa, com va dir l’alcaldessa, una 
sèrie de projectes s’inicien en aquests moments que els puguem desenvolupar 
amb l’aprovació d’aquest pressupost. Algun d’ells finançats puntualment any 
rere any, però amb gestos importants enguany. Enguany un gest important 
amb el CEM de Can Vidalet, amb la reordenació del projecte de l’auditori, i en 
canvi l’any passat vam tenir tres moments històrics molt importants que no es 
veuen dibuixats per cap lloc del pressupost, tres moments històrics que ens van 
permetre aquest 17 dinamitzar la implementació dels futurs mercats municipals, 
per un costat, molt important, i també consolidar tots els treballs tècnics que 
manquen per disposar a finals del 2019 l’inici de les obres de la línia 3 de 
metro, que arribarà a Esplugues. De la mateixa manera que també ens ha 
permès buscar finançament mitjançant Generalitat, ATM i AMB, amb el Tram, 
que arribarà fins a Sant Just, per decidir si verdaderament aquest pas ens és 
d’interès o no. Tots aquests estudis de finançament no estan contemplats al 
nostre pressupost però són despeses importants que les captem i que hem 
deixat fora, i que les hem de fer entrar en valor. 

Bé, m’agradaria continuar manifestant que és rellevant el fet de la voluntat de 
no incrementar la pressió fiscal. L’IBI es congela, si no hi ha normes del Govern 
de l’Estat, que quan arribi el moment es contradiuen i ens obliguen a fer algun 
gest ràpid. En principi es preveu una congelació de l’IBI, que és l’element més 
potent que ens permet recaptar recursos per la via d’impostos directes, 
juntament amb l’IAE amb vehicles i amb construcció, que ens fa arribar als 19,7 
milions. Això, junt amb el capítol 2 d’impostos indirectes, que és una quantitat 
menor, amb les taxes de terrasses, etcètera, preus públics que captem pel 
capítol 3, i amb les inversions de patrimoni que també són bàsiques del capítol 
4, doncs, aquests fets són els que verdaderament ens permeten afrontar la 
primera # que nosaltres hem entès que sempre ha de tenir un pressupost, i la 
continuem veient en aquest 2018. Això és important per a nosaltres, afrontar, 
tal com vam fer en el 16 i en el 17, l’atenció a les famílies, persones i col·lectius 
més necessitats. Aquí no podem abaixar la guàrdia, no val a badar, no ens 
podem deixar enredar per la petita alegria econòmica del moment, que provoca 
un inici a la normalitat i a la recuperació econòmica, no ens podem entabanar 
per això, tot i mantenir la pressió fiscal hem d’estar amatents per les 
necessitats reals existents encara en polítiques socials. 

I tots aquests recursos que he anomenat que generem, els hem de destinar 
prioritàriament, que són l’esquema que comporta el pressupost d’aquest any, a 
aquestes necessitats que es veuen transformades en la gestió del capítol 2 i el 
capítol 4, de la corporació, i d’aquesta manera podem veure un increment 
espectacular en el tractament del col·lectiu LGTBI, amb la nova oficina que s’ha 
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desenvolupat. Podem veure un creixement important també, sempre insuficient, 
per atendre necessitats en pisos de lloguer en casos d’emergències. També 
podem veure increment d’atenció en pobresa energètica i mediacions per 
desnonaments. També és palpable i palès l’increment de suport de Cáritas 
Santa Magdalena per temes de banc d’aliments. I també és palès l’increment 
any rere any de les beques socials, on se’ns fa referents també com a municipi 
a la comarca. 

Bé, aquestes, que són les principals necessitats que nosaltres creiem que en 
aquests moments políticament ha de contemplar un pressupost, de moment les 
veiem dibuixades. Tot això no ens ha de permetre oblidar aquella segona 
prioritat que en el seu moment nosaltres ja abordàvem en el programa electoral 
nostre, que és que tot i que l’alcaldessa ha manifestat que la taxa d’atur està 
baixant moderadament, no podem oblidar tampoc el foment de l’ocupació i 
l’emprenedoria, l’atractiu empresarial bàsic per generar ocupació futura i 
l’estabilitat de les nostres grans empreses al municipi, i la connectivitat 
estratègica futura, com un eix principal estratègic de plantejament futur nostre. 

Tot això no ens ha de fer perdre de vista també l’atenció menor, però que per a 
nosaltres és molt important, de la despesa que invertim en cultura, en esports, 
en educació, que ha tingut un increment important en aquest pressupost que 
està palès, es pot veure, està palesat, i que tenen un impacte important en un 
fet molt rellevant, que és la nostra cohesió social, de la societat i del municipi. 

En definitiva, tots aquests impostos que recaptem, que destinem després a les 
principals necessitats nostres, continuen encaixant amb els tres eixos principals 
que vam promoure i que vam signar més d’una força política el primer dia, que 
encaixen amb el Pacte per la pobresa, amb el nou Pacte per la pobresa que 
vam signar. Continuem assolint objectius incrementant la despesa, que encaixa 
amb el Pacte per l’ocupació econòmica i l’ocupació de qualitat, i que encaixen 
també amb el Pla de mobilitat. 

Per tant, des del PDeCAT observem una línia continuista de quan hem estat a 
govern, referent al 2016 i el 17 en aquest 18, i que continua encaixant amb els 
nostres objectius programàtics electorals 15-19, alhora que fa front, és evident, 
a les necessitats del nostre municipi i a les necessitats més immediates de la 
nostra ciutadania. Agraïm, doncs, a l’equip de govern, aquesta línia de treball i 
aquesta voluntat de millora que sempre costa, on sempre trobareu el Partit 
Demòcrata, la seva col·laboració i la del seu grup municipal i els regidors aquí 
presents. És per això que votarem favorablement aquests pressupostos.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa no compartim la majoria de les grans línies d’aquest 
pressupost. També creiem que la despesa en política social és insuficient, tot i 
l’augment, i no hem pogut arribar a un acord amb les propostes que hem fet, 
que per a nosaltres són fonamentals, com la tarificació social, el síndic de 
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greuges, el programa «Cap nen sense saber nedar», i el foment del primer 
habitatge per a joves. 

Tot i que en algunes de les altres propostes que hem fet ens han dit que sí, no 
ens sembla suficient i hi votem en contra.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, nosaltres farem, fem una valoració positiva dels grans eixos del 
pressupost, que coincideixen amb els grans eixos programàtics de la nostra 
formació política, que és un augment en la despesa social, el manteniment de 
la pressió fiscal, la rebaixa de l’endeutament i l’augment de les inversions, 
grans inversions, inversions de ciutat, que requereixen també del compromís 
de no només una anualitat sinó de donar continuïtat per tal de poder finançar 
aquestes inversions, com dic, grans inversions de ciutat. 

El nostre grup municipal considerem que hem actuat amb responsabilitat i ho 
continuarem fent, nosaltres vam actuar amb responsabilitat quan el nostre vot 
no era necessari, quan el govern mantenia un pacte de govern estable i, per 
tant, tenia assegurada la viabilitat i l’aprovació dels pressupostos, i considerem 
que ara hem de mantenir aquesta posició propositiva i, per tant, avanço que el 
nostre sentit del vot serà una abstenció que considerem qualificada, una 
abstenció qualificada en tant que aquest any el govern no governa amb una 
estabilitat municipal aquí, al ple, i, per tant, ha de negociar tots els dictàmens 
que a aquest ple vénen. Per tant, la nostra abstenció, amb l’ànim de facilitar 
l’aprovació, que és obvi que aquest pressupost ja està aprovat, però per a 
nosaltres l’aprovació d’aquest pressupost no és el punt final sinó tot el contrari, 
és el punt d’inici. A partir d’aquesta aprovació, que nosaltres, amb la nostra 
abstenció qualificada, intentem facilitar, el que volem és continuar treballant en 
la mateixa línia que ho hem fet durant aquest darrer any, amb aquest 
pressupost que ara deixarem enrere, i per tant, continuar treballant en aquests 
quatre grans eixos, que jo crec que tots hi podríem coincidir, i treballant en allò 
que ens uneix i no treballant en allò que segur que ens separa a totes les 
forces polítiques que recolzarem, amb major o menor intensitat, aquest 
pressupost, treballant pel conjunt de la ciutadania. Insisteixo, ens hi abstenim.” 

El senyor Torras diu: 

“Molt bé. Doncs, des del nostre grup municipal recordem que mentre nosaltres 
som aquí, celebrant aquest ple, l’Oriol Junqueras, el Raül Romeva, el Carles 
Mundó, la Dolors Bassa, el Jordi Turull, el Josep Rull, el Joaquim Forn, la 
Meritxell Borràs, el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez són tancats a la presó. 

Pel que fa als pressupostos que avui s’han d’aprovar. Des del nostre grup 
volem expressar que partim d’un nivell de confiança més aviat baix respecte del 
govern municipal, i posem sobre la taula sis punts que vam pactar amb el 
govern municipal en els dos tràmits pressupostaris anteriors. Aquests punts, 
que formaven part del nostre programa electoral, van ser pactats des de la 
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confiança mútua, i amb l’esperit constructiu, pensant en el bé i el futur 
d’Esplugues, i pensem que amb objectius compartits.  

Aquests punts eren l’elaboració i aprovació d’un pla estratègic de comerç local, 
la pacificació i «peatonalització» de la plaça Santa Magdalena, la construcció 
d’un casal per a les entitats, la concreció d’un projecte per a les Caves 
Margueri, tirar endavant la taula d’aplicació de clàusules socials en la 
contractació pública, i finalment iniciar un projecte comercial, dèiem llavors, de 
captació d’inversió, i ara se’n diu d’atractivitat, per a Esplugues. 

D’aquests sis punts pactats, entre el 2015 i el 2016, no se n’ha executat ni un 
hores d’ara. Som conscients que els tràmits executius d’un ajuntament són 
llargs, i som conscients també que alguns d’aquests punts estan en diferents 
fases d’elaboració, i ens dieu, i ho creiem, que algun d’aquests punts fins i tot 
està molt a prop de ser executat. Però la veritat és que després de dos anys i 
mig de mandat municipal, i tenint en compte que alguns d’aquests punts no 
requereixen ni tan sols partida pressupostària per fer-se realitat, no entenem 
per què no s’ha materialitzat ni un.  

Com que malgrat tot entenem que per tirar endavant un projecte de ciutat no 
tenim més remei que entendre’ns tots plegats, us emplacem al govern a posar 
fil a l’agulla i materialitzar tangiblement tots aquests pactes als quals hem 
arribat, i a tenir en compte altres temes que sabeu, perquè n’hem parlat moltes 
vegades, que són importants per a nosaltres, i que a més a més hi estem 
d’acord i que ara seria massa llarg d’explicar. 

Entenem, per això, que el nostre vot afirmatiu de l’any passat als pressupostos 
ja representava un vot de confiança respecte als pactes anteriors, que tampoc 
s’havien complert. Entenem també que aquest any la nostra confiança ja forma 
part més del món dels desitjos que no pas dels fets constatables, i entenem 
que val la pena que aquests temes es facin realitat, perquè creiem que són 
bons per a Esplugues i perquè creiem que compartim aquesta visió de futur. 

És per tot això que finalment hem decidit que aquest any votarem que no als 
pressupostos del 2018. Potser som ingenus, però hem de dir que ho fem 
honestament, amb el mateix esperit constructiu amb què l’any passat vam votar 
que sí, i amb l’esperança posada, perquè així ens ho heu expressat, que allò 
pactat anteriorment es converteixi en acció executiva i, per tant, es faci realitat. 
Només així podrem plantejar-nos confiar de nou en la bona voluntat d’aquest 
govern i plantejar-nos consensos majors en tràmits pressupostaris futurs.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bé, des del Grup Municipal de Ciutadans Esplugues, en primer lloc agrair al 
Grup Municipal del Partit Socialista, que ostenta el govern actualment, la 
disponibilitat, la predisposició i la negociació d’aquests pressupostos, que ens 
ha permès al final, finalment, arribar a un acord amb ells per tirar endavant els 
pressupostos d’enguany. 
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Hem entès tots dos grups municipals i hem compartit una necessitat d’arribar a 
pactes i consensos entre diferents forces polítiques en aquest moment, per tal 
que els projectes de ciutat puguin tirar endavant. En aquest sentit hem treballat 
un acord en aquesta matèria pressupostària, amb l’objectiu de continuar amb el 
progrés, amb el desenvolupament de l’activitat de la ciutat, així com la prestació 
de serveis de qualitat i atenció a les persones. 

Aquest acord suposa que el Grup Municipal de Ciutadans recolza..., el vot serà 
favorable, ja ho avancem, i el materialitzarem en 12 punts que volem explicar 
resumidament: 

- El primer d’ells seria la congelació de l’IBI, com ja s’ha dit, per a l’any 2018, i 
també mantenir aquesta voluntat per a l’any 2019, de congelació, sempre i 
quan no tinguem cap sobresalt a l’activitat econòmica normal; 

- El punt segon seria revisar el programa de subvenció, a la part de 
desenvolupament econòmic, de les empreses, per la contractació que tenim de 
treballadors i treballadores que estan en recerca de feina i són veïns 
d’Esplugues. en aquest sentit, ens comprometem a revisar tots els requisits 
d’aquestes convocatòries, a veure si el pressupost, estudiar bé amb els tècnics 
per què no s’esgoten els recursos que hem destinat aquí, i en cas que 
s’esgotin, augmentar fins i tot el pressupost per continuar portant aquesta línia 
de trobar feina per als aturats d’Esplugues. 

- El punt tercer parla d’elaborar una nova ordenança per a la regulació dels 
habitatges turístics, que prioritzarà els interessos de veïns i veïnes, i volem que 
sigui compatible també amb l’activitat econòmica, vetllant també amb la lluita 
contra el frau. Recordar que ara mateix la preocupació està baixant, perquè 
malauradament avui donaven dades que el turisme a Barcelona, al mes 
d’octubre, amb el tema del procés, està empitjorant, ha perdut un 14 per cent 
dels ingressos hotelers, i en aquest sentit, bé, també ho tindrem en compte 
segurament. 

- El punt quart parla del Pla d’equipaments de ciutat. També és una demanda 
de Ciutadans de fa temps, i també recull aquest pacte. L’estudiarem, no tenim 
gaires recursos, no tenim gaire sòl d’equipaments ara a la nostra ciutat, i hem 
de mirar bé a què els destinem. 

- El punt cinquè parla que millorarem els revestiments dels passos soterrats de 
la B-23, tant al carrer Ignasi Iglesias, a l’avinguda Lluís Companys com a 
l’avinguda Països Catalans. 

- Parlant de mobilitat, el punt sisè parla que ens comprometem a actuar al 
carrer Sant Mateu, per tal que l’entorn, sobretot la plaça Josep Català, que 
tenim una congestió de trànsit sempre important, sobretot en hores punta, ens 
comprometem a actuar en aquest carrer Sant Mateu perquè el focalitzem com 
el punt problemàtic, per mirar de solucionar aquest problema que és recurrent, 
que ja fa molt de temps, i que ens atura a tots allà en algun moment del dia. 
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- El punt setè parla de millorar el pressupost destinat a l’adaptació dels parcs 
infantils, d’això també vam parlar en una moció, i en aquest sentit hi ha un 
import de 100.000 euros d’aquí a l’aprovació d’aquest pressupost i, a més, un 
compromís d’arribar a un 20 per cent més en les inversions resultants del 
superàvit del 2017.  

- Quant al transport públic, també fem una aposta per millorar-lo, que sigui de 
qualitat i l’acord contempla que es revisi l’ordenació dels recorreguts i també les 
freqüències, tant de la línia EP1 com la EP2, i també fer un pressupost d’una 
destinació, estem pendents d’uns estudis que ens diran el cost total de 
l’operació que volem portar a terme, però d’entrada comprometem el pacte 
entre 40.000 i 60.000 euros per fer possible aquest enllaç de les línies 
públiques dels autobusos nostres amb la RENFE de l’Hospitalet, i també ens 
enllaçaria amb la línia 1 del metro, que en aquest moment no hi arribem. 

- El punt 9 és aprovar durant aquest 2018 l’ordenança de tinença d’animals de 
companyia, del que també venim parlant fa molts mesos ja, i que contemplarà 
l’element obligatori de gestionar el sistema d’identificació dels animals 
mitjançant l’ADN. 

- El punt desè parla de tenir un compromís de cobrir totes les possibles vacants 
de la Policia local en el mínim temps possible, per tal de garantir l’efectivitat 
total de la plantilla.  

Acabo, em queden dos punts. 

- Fem també en aquet acord una aportació municipal de 2.000 euros a la lluita 
contra l’esclerosi múltiple, la part més social, a través del programa «Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple». 

- I l’últim punt, ens comprometem també a, dins de les inversions resultants del 
superàvit del 2017, a la realització de la vorera del carrer Àngel Guimerà, entre 
el carrer Manuel de Falla i l’avinguda del Baix Llobregat. 

Per tot això, i agraint de nou la possibilitat del treball i la feina feta, entenem 
que no només és satisfactori per a tots dos grups sinó també per a tots els 
veïns de la ciutat, i ratifiquem el vot favorable de Ciutadans Esplugues. 
Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo voldria començar agraint el treball i la disposició de tots els grups 
municipals i la regidora no adscrita, per fer una feina que normalment hem de 
fer en poc temps, d’estudiar aquests pressupostos, de valorar-los i de generar 
propostes, que en tots els casos, torno a dir, ho vull agrair, perquè estic 
convençut que la voluntat és constructiva i de millora de la ciutat. Per tant, tot 
allò que hem pogut anar parlant i concretant amb propostes, sempre penso que 
és una reflexió positiva de cara a la ciutat en aquest àmbit. 
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De fet, l’aprovació dels pressupostos de l’ajuntament no és més que la 
materialització d’aquelles polítiques que se solen desenvolupar. Al final, les 
coses són efectives i són reals quan hi ha un pressupost al darrere que les 
permet tirar endavant. Per tant, en aquest sentit, hi insisteixo, agrair l’esforç de 
tots els grups i de la regidora no adscrita per poder-lo valorar i que haguem 
pogut parlar temps sobre el conjunt, especialment, vistes les votacions, la 
voluntat també de la Laura Benito i del Grup del PDeCAT, amb els que potser 
ja teníem molts punts treballats, per dir-ho d’alguna forma, perquè dels acords 
que havíem mantingut en el seu moment totes dues formacions dintre del 
govern municipal, doncs, ja havíem embastat moltes coses i, per tant, 
probablement aquests pressupostos continuen en aquella direcció, si més no, 
però agrair també l’esforç per part del Grup del PDeCAT. 

I també del Grup de Ciutadans, que jo crec que hem treballat una proposta 
d’acords variada, que recull diferents àmbits de les polítiques locals, però que 
en concreció jo crec que també aporta millores al conjunt del pressupost, però 
no només al pressupost sinó a altres qüestions de polítiques competencials de 
l’ajuntament i, per tant, penso que aquesta voluntat que hem mantingut com a 
grup municipal del PSC des de l’inici de la legislatura, d’intentar cercar el major 
consens o acord possible, sempre que sigui possible, en tots els àmbits, també 
amb els pressupostos, crec que, si més no, no es pot dir que no hem intentat o 
no hem tingut vocació de buscar aquest consens, i en aquells grups que hem 
pogut establir-lo, doncs, així s’ha materialitzat. 

Bé, sobre el pressupost alguns comentaris, però l’alcaldessa ja n’ha fet 
referència i tampoc no voldria repetir-me massa, però sí destacar el gran esforç 
que fa aquest ajuntament pel creixement d’un pressupost en un 7,15 per cent, 
que és un creixement en un pressupost molt important, i crec que cal valorar-ho 
en aquest sentit, però que especialment té un valor quan resulta que la pressió 
fiscal es manté, i es manté a un nivell molt baix. Saben que hem repetit moltes 
vegades que la Diputació de Barcelona ens ha reconegut que en el tram de 
població que tenim a Esplugues, som la ciutat que té la pressió fiscal més 
baixa. Per tant, són les dues coses: aconseguim créixer, i créixer vol dir invertir 
i millorar polítiques locals, però precisament amb una pressió fiscal molt baixa, 
amb la congelació de l’IBI, que forma part també de l’acord amb Ciutadans, i 
per tant, com deia, la ciutat en aquest sentit fa un gran esforç. 

També la reducció de les càrregues financeres, que evidentment, quan paguem 
menys als bancs i eliminem càrregues financeres, aquells diners els traiem 
d’aquella partida i els invertim en polítiques i, per tant, és una molt bona noticia 
que descarreguem aquestes partides de càrregues financeres perquè ens 
permeten fer altres coses com, per exemple en aquest cas, l’augment en el 
servei d’atenció domiciliària. O l’esforç inversor, amb més d’un 41 per cent 
respecte a l’any passat i, com deia, tot això també compatible amb un molt baix 
endeutament, que se situarà, si es compleix el pressupost, al 48,11 per cent en 
finalitzar l’any. 
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Em permeto recordar una cosa que també ja he dit, com a mínim com a 
portaveu, sempre que hem aprovat el pressupost, però perquè tothom se’n faci 
a la idea del que significa aquest endeutament, una família que ingressés 
30.000 euros anuals, significaria que té un deute de menys de la meitat 
d’aquests 30.000 euros anuals, menys de 15.000 euros. Doncs, aquesta és la 
situació d’endeutament de l’ajuntament i que, per tant, com deia, és un 
endeutament molt assumible i molt abastable, tot i que la tendència ha estat 
sempre, des de l’any 2012, que ja hem vingut baixant aquest nivell 
d’endeutament, que també és compromís amb altres grups municipals, i hem 
anat en aquesta tendència i esperem que continuï, però en qualsevol cas és un 
endeutament molt as-sumible. No? 

I tot aquest esforç de creixement, d’inversió, de contenció de l’endeutament, 
també el fem en un marc regulatori per la Llei d’estabilitat pressupostària que, 
com ja hem denunciat algunes vegades, limita l’autonomia dels ajuntaments a 
l’hora de poder gestionar aquests recursos, per tant, encara amb alguna 
dificultat més, tot això ho fem, com deia, fent complir aquesta llei d’estabilitat 
pressupostària. 

I sobre els canvis més substancials, jo crec que val la pena destacar-ne alguns. 
La previsió de la regularització dels salaris dels treballadors i treballadores 
municipals en un 1,5, que significa 200.000 euros més de previsió, tot i que no 
està tancada la proposta del Govern de l’Estat i, per tant, no sabem exactament 
quina regularització serà, però sí que en fem aquesta previsió. L’augment de 
contractació de plans d’ocupació, amb 32.000 euros més dels que hi ha. La 
revisió dels llocs de treball, d’alguns, que el que fem és donar compliment a 
acords amb els sindicats, amb 23.000 euros, o l’ampliació de jornades o nous 
gestors administratius als serveis socials, que sumarien en total uns 53.000 
euros. 

També en serveis municipals es fa en aquest sentit un esforç. Els nous 
contractes, que l’alcaldessa en feia referència a l’inici de l’exposició, 
especialment al de recollida d’escombraries, neteja viària i el de manteniment 
de zones verdes, i dir que es fa un salt qualitatiu i quantitatiu, perquè són 
contractes que venien de molts anys enrere i, per tant, hem hagut d’actualitzar, 
amb moltes variables també, la millora dels serveis que ens porten els propis 
contractes, però tanmateix també amb regularitzar i augmentar els nivells 
laborals que tenien aquests contractes, que durant anys no s’ha pogut fer.  

En serveis municipals destacar també, com deien alguns dels regidors i 
regidores, la política social i l’increment en el servei d’atenció domiciliària de 
100.000 euros. Aquí, en tot cas, fer la menció, perquè és cert, el portaveu de 
Canviem Esplugues deia, ho hem dit diverses vegades i és cert que ho havíem 
dit en altres ocasions, nosaltres sempre havíem posat sobre la taula que són 
serveis en què nosaltres sempre augmentarem les partides pressupostàries en 
funció de la demanda i de la necessitat, i ara el que fem és regularitzar aquesta 
situació, quan altres anys potser no estava en pressupost i ens havíem vist 
obligats, a partir de partides de contingència, a anar aplicant allò necessari. 
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Però sempre hem dit que en aquest àmbit de polítiques socials, nosaltres 
aplicarem els recursos necessaris per atendre la demanda, i ara tenim aquí 
també, en aquest pressupost, la prova d’aquest increment. 

Igualment en ajuts en beques, menjadors, activitats, amb un increment de 
50.000 euros. El suport a les escoles bressol, que també entenem que és una 
inversió evidentment social, o la millora en la proposta del transport públic, ara 
que feia referència el regidor de Ciutadans també, amb la qual cosa pretenem 
millorar el servei, freqüència i itineraris de les línies d’autobús locals, i 
precisament connectant amb altres transports, mètodes de transport, que 
facilitin la comunicació per part dels veïns i veïnes d’Esplugues. La inversió, 
molt significativa, l’augment del 41 per cent respecte a l’any anterior, però una 
inversió que ja ha estat alta en els darrers anys, i jo crec que es constata de 
forma evident a la ciutat, als carrers, a les vies públiques, amb les millores que 
estem fent, adaptant-les a les necessitats de la ciutadania, millorant 
especialment els carrers i la seva accessibilitat, o els parcs infantils o les 
escoles públiques.  

De fet, els dos grans equipaments que tenen una repercussió important en 
aquesta part d’inversions, el centre sociocultural i poliesportiu de Can Vidalet, o 
el teatre auditori, que sempre hem expressat la nostra voluntat d’acabar 
aquesta obra, per descomptat, després de la inversió ja realitzada, però també 
la construcció dels mercats, les millores en els barris a través dels contractes 
expressament dedicats a això, els parcs infantils, les escoles públiques, el Pla 
de mobilitat, l’eficiència energètica, carrils bici, la reforma dels carrers Sant 
Gabriel i Ignasi Iglesias o Emili Juncadella, que se sumaran a totes les que hem 
desenvolupat i estan a punt de començar ara, a càrrec del pressupost 2017, el 
pressupost participatiu o el casal d’entitats, que també algun grup s’hi referia i 
que es va encetar el compromís l’any passat i que per tant, en aquest any 
també preveiem la partida pressupostària per continuar tirant-lo endavant, o la 
vorera i accessibilitat del carrer Àngel Guimerà, que també forma part de 
l’acord amb Ciutadans, són algunes de les millores que planteja aquest 
pressupost. 

Com deia, un pressupost expansiu, que creix, que vol dir que els ciutadans i 
ciutadanes d’Esplugues augmentaran els seus serveis i inversions a la ciutat i, 
per això, com deia, agrair a tots els grups municipals la seva voluntat en aquest 
sentit. 

Jo, per últim, respecte als comentaris que han fet alguns grups municipals, 
només dir que els compromisos que adquirim amb altres grups municipals per 
desenvolupar projectes o propostes, doncs, sempre estem amb voluntat de 
complir-los. Que a vegades els temps no són els que ens agradarien, però no 
només en aquests compromisos, els temps de les pròpies accions a iniciativa 
del govern, moltes vegades tampoc són els que ens agradarien, i 
l’Administració pública, amb el seu procés de contractació i de 
desenvolupament de projectes, a vegades té unes dificultats i costa que alguns 
projectes puguin tirar endavant. Certament altres no tant, però és veritat que el 
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calendari de desenvolupament dels projectes, doncs, no sempre és el que a 
nosaltres ens agradaria, el propi Pla d’actuació municipal té alguns punts que 
s’han desenvolupat ja i alguns fins i tot finalitzat, però hi ha altres que tampoc 
hem pogut encetar, i que encara estem en disposició de fer-ho.  

Per tant, el que sí que vull reiterar és el nostre compromís com a govern de tots 
aquests acords adoptats donar-los compliment, malgrat que aquest calendari, 
com deia, no pugui ser exactament el que ens hagués agradat. El nostre vot és 
afirmatiu.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  

ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ DEL 
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM). 
 
La senyora Díaz diu: 

“Doncs, si no hi ha res més, passem al següent punt, al punt número 7, que és 
el dictamen que proposa l’aprovació del document únic de protecció civil 
municipal, el DUPROCIM.  

En aquest cas, l’objecte d'aquest document és prevenir i controlar els riscos 
sobre les persones i els béns, i donar resposta adequada a les possibles 
situacions d’emergència del municipi. 

D'acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, el nostre municipi, que 
té una població major a 20.000 habitants, i afectat per riscos objecte de plans 
especials, resta obligat a elaborar i implantar el Pla de Protecció Civil Municipal, 
del qual aquest document n'és la base. I ara del que es tractava és de tenir en 
un document únic tots aquells plans que havíem desenvolupat de manera 
sectorial. Precisament aquest és el que ara portem a l’aprovació d’aquest ple.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
Informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Primer.- De conformitat amb el que estableix l’article 47 de la Llei 4/1997, de 
20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya  els municipis són les entitats 
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bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general 
d'actuació i de planificació en aquesta matèria; exerceixen les funcions que els 
atribueix aquesta Llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti 
necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, 
dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de 
catàstrofes o de calamitats públiques. 
 
Aquest article també determina que correspon als plens dels ajuntaments 
aprovar el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics municipals, 
els plans d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de 
planificació de protecció civil d'àmbit municipal. 
 
En el mateix sentit, l’article 2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual 
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de 
protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació 
conjunta, determina que els municipis, en funció de la seva població, de les 
seves característiques i dels riscos que els afectin, han d’elaborar els seus 
respectius  plans de protecció civil. 
 
Els municipis que han d’elaborar plans de protecció civil, han de redactar el 
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), per a la planificació 
de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos 
que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans i sobre la base de 
l’estructura establerta a l’annex d’aquest Decret 155/2014, de 25 de novembre, 
sens perjudici del que estableixi la normativa sobre centres i activitats 
afectades pels plans d’autoprotecció. 
 
Aquests plans de protecció civil municipals els han d’aprovar els plens dels 
ajuntaments amb la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal 
de protecció civil, si n’hi ha, mitjançant el Document únic de protecció civil 
municipal que, en tramitació conjunta, s’ha de sotmetre al plenari. 
 
El Document únic de protecció civil municipal s’ha de trametre a la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir, 
d’acord amb el que estableixen la legislació en matèria de protecció civil i 
aquest Decret. 
 
Segon.- En compliment dels que s’ha indicat als punts anteriors, s’ha procedit a 
l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 
d’Esplugues de Llobregat, per part dels serveis tècnics municipals amb data 
octubre de 2017.  
 
Aquest document ha estat revisat prèviament pels serveis tècnics de la Direcció 
General de Protecció Civil. 
 
Per la qual cosa, es proposa al Ple: 
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Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) d’Esplugues de Llobregat, elaborat pels serveis tècnics 
municipals. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública pel termini d’un mes, comptat 
des de la publicació del corresponen anunci al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, als efectes de que les persones interessades puguin formular els 
suggeriments i/o al·legacions que estimin convenients. 
 
Tercer.- Una vegada conclòs el període d’informació pública els serveis tècnics 
municipals  emetran informe sobre les al·legacions i/o suggeriments formulats. 
Seguidament el conjunt de les actuacions es remetrà a la Comissió Municipal 
de protecció civil, pel seu informe. Concloses les actuacions indicades el 
procedirà a l’elevació de la consideració del ple de l’Ajuntament la proposta de 
resolució de les al·legacions formulades i d’aprovació definitiva, si escau, del 
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) d’Esplugues de 
Llobregat. 
  
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Desde Canviem Esplugues, después de ver el documento base, vemos que es 
interesante y votaremos a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Com que necessitem un pla de protecció civil amb cara i ulls, que tant de bo 
no haguem d’activar mai, hi votem que sí.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Des d’Esquerra Republicana també hi votem a favor, i voldríem felicitar els 
serveis tècnics de la casa per la feina que han fet en el desenvolupament 
d’aquest document.” 

El senyor Roldán diu: 
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“El Grup Municipal de Ciutadans Esplugues hi vota favorablement.” 

 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal del PSC hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, s’aprova amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents, és a dir, per unanimitat.     

ACORD NÚMERO VUIT.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ DE 
LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 8 és el dictamen que proposa la modificació de la plantilla i la 
relació de llocs de treball. 

En aquest cas, a l’àmbit de Recursos Generals i Econòmics de l’actual 
organigrama polític, consta l’àrea de Desenvolupament Econòmic, que 
incorpora els serveis d’Empresa, Emprenedoria, Ocupació, Comerç, Consum, 
Patrimoni Cultural i Turisme i Promoció Econòmica. Vostès saben molt bé que 
la treballadora que fins ara desenvolupava la direcció d’aquest servei, en 
categoria d’agent de Promoció Econòmica i vinculada a un lloc de treball de 
director/directora d’Empresa i Ocupació, va causar baixa per jubilació el passat 
4 d’octubre. I ara, en aquest moment, amb la necessitat d’homogeneïtzar la 
plantilla de personal i la relació de llocs de treball, amb relació a altres places i 
llocs de treball de nivell equivalent, es fa necessari transformar aquesta plaça 
d’agent de Promoció Econòmica del quadre de personal laboral en una plaça 
de tècnic/tècnica superior en Gestió i Promoció Econòmica de la plantilla de 
funcionaris i, conseqüentment, modificar també la denominació del lloc de 
treball al qual estava vinculada de director/directora d’Empresa i Ocupació al de 
director/directora del Servei de Desenvolupament Econòmic de la plantilla de 
funcionaris.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
Informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
A l’actual organigrama polític, a l’Àmbit de Recursos Generals i Econòmics 
consta l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, que incorpora els serveis d’ 
Empresa, Emprenedoria, ocupació, comerç, consum, Patrimoni Cultural i 
Turisme i Promoció Econòmica,  fins ara la direcció d’aquests Serveis la 
desenvolupava la treballadora María de la Fuente Rodríguez, que va causar 
baixa per jubilació el passat 4 d’octubre en categoria d’agent de Promoció 
Econòmica  i vinculada a un lloc de treball de director/a d’Empresa i Ocupació. 
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Per tal d’ homogeneïtzar la plantilla de personal i la relació de lloc de treball, en 
relació a altres places i llocs de nivell equivalent es fa necessari transformar la 
plaça d’agent de Promoció Econòmica del quadre de personal laboral en una 
plaça de tècnic/a Superior en Gestió i Promoció Econòmica de la plantilla de 
funcionaris i conseqüentment modificar també la denominació del lloc de treball  
al qual estava vinculada de director/a d’Empresa i Ocupació al de Director/a del 
Servei de Desenvolupament  Econòmic de la plantilla de funcionaris. 
  
Atès que de les esmentades modificacions s’ha informat a la Junta de Personal 
i Comitè d’Empresa. 
 
De conformitat amb les atribucions conferides per l’article 23 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret  
 
Es  proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- PLANTILLA:   
 
Transformar una plaça d’agent de Promoció Econòmica del quadre personal 
laboral en una plaça de tècnic/a Superior en Gestió i Promoció Econòmica, 
nivell A1, escala Administració Especial, Subescala tècnic/a de Grau Superior 
de la plantilla de personal funcionari. 
 
Segon.- RELACIO DE LLOCS DE TREBALL: 
 
Canviar la denominació del lloc de treball de director/a d’Empresa i  Ocupació 
al de director/a del Servei de Desenvolupament  Econòmic de la plantilla de 
personal funcionari. 
 
Tercer.-  Aprovar la descripció i valoració des lloc de treball que consten com 
annex a aquest acord (annex I). 
 
Quart.-  Aprovar la Plantilla Municipal i Relació de Llocs de Treball que consten 
en annex a aquest acord (annex II). 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem, a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 
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La senyora Zafra diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Sánchez diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Nosaltres ens hi abstenim.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  
 
ACORD NÚMERO NOU.-  DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ 
PARCIAL DEL PACTE DE CONDICIONS SOCIOECONÒMIQUES I 
LABORALS DEL PERSONAL FUNCIONARI. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 9 és el dictamen que proposa la modificació parcial del Pacte 
de condicions socioeconòmiques i laborals del personal funcionari. 

Ara, en aquest punt, es tracta d'aprovar l'acord de la comissió paritària que fixa 
un mínim de temps en el torn d’adscripció inicial en el departament de Policia 
Local. Aquest acord estableix que quan un funcionari s'incorpora a la plantilla 
municipal i queda adscrit per primera vegada a un torn de treball, ha de 
romandre en el mateix torn un mínim de tres anys. I a més, és un acord que 
primer ha sorgit amb els representants sindicals i que ara portem a la seva 
aprovació al ple.” 
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Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
Informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 

Vist l’acord assolit i formalitzat per la Comissió Paritària de la representació 
sindical del personal i la representació de l’empresa Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, formalment reunida, d’acord amb el que estableix la legislació i els 
Pactes de condicions socioeconòmiques del personal funcionari vigents.  
 
Vist que a la Mesa de la Policia Local s’ha posat de manifest, tant  per part dels 
responsables del Servei com dels representants sindical, la necessitat de fixar 
un mínim de temps en el torn de l’adscripció inicial, ja què l’article 33.2 dels 
Pactes no recull    
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-   Aprovar el text acordat per la Comissió Paritària en relació a l’article 
33.2  on s’inclourà el següent: 
 
 “El personal de nova incorporació, sigui el que sigui el seu procés 
d’incorporació a la plantilla, romandrà 3 anys en el torn de servei que se li 
assigni, segons les necessitats d’efectius al moment de la seva incorporació. 
Queda exclòs del pas a la 3a Secció Operativa el personal que està efectuant 
el curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.” 
 
Segon.- Modificar el redactat dels Pactes de condicions socioeconòmiques del 
personal funcionari vigents, incorporant el text de l’apartat primer. 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
La senyora Benito diu: 

“Sí.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues creemos que en este tema la comisión paritaria no ha 
debatido mucho el tema. Es inexplicable que hayan puesto unos plazos 
indecentes, por decirlo de una manera suave. ¿Cómo podemos decirle a un 
trabajador que se incorpora de nuevo, que durante los tres próximos años no 
puede pedir cambiar el turno? Esto está fuera de toda lógica. Si los sindicatos 
están de acuerdo con esto, apaga y vámonos. Nosotros estamos aquí para 
ayudar y un periodo de seis meses es más que suficiente de adaptación, no 
estamos aquí para discriminar a nadie, que es lo que hace este dictamen. 
Votaremos en contra, por supuesto.” 

El senyor Siquier diu: 
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“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

 

La senyora Zafra diu: 

“Abstenció perquè creiem que tres anys és un període molt llarg.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Des del Partit Popular ens hi abstenim.” 

El senyor Torras diu: 

“Esquerra Republicana hi votem que sí.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal Ciutadans Esplugues ens hi abstenim.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo només recordar que és una proposta que es va treballar a la comissió 
paritària, però en tot cas és una proposta que ve dels sindicats. Vull dir que el 
que fem és traslladar-la al ple municipal, però la proposta és sindical. La 
recollim, la comissió paritària l’ha treballat, i en tot cas, la portem al ple perquè 
tingui aquesta condició, però aclarir que no és una proposta a iniciativa del 
govern sinó que és una proposta que prové dels sindicats i que a la comissió 
paritària es va treballar. El nostre vot és favorable.” 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta.  
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA MODIFICACIÓ 
DEL SISTEMA D’ADSCRIPCIÓ D’UN BÉ IMMOBLE A LA FUNDACIÓ 
PRIVADA ASPROSEAT PROA ESPLUGUES.  

La senyora Díaz diu: 
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“El punt número 10 és el dictamen que proposa la modificació del sistema 
d’adscripció d’un bé immoble a la Fundació Privada ASPROSEAT PROA 
Esplugues. 

Bé, en aquests moments, sense tampoc allargar-me molt, l’any 98, en el 
moment de constituir la fundació, es va procedir a la cessió d’ús de la finca 
situada al carrer de La Miranda, que coneixen vostès molt bé, i que després de 
diversos canvis en aquest moment, per la realització de la nova edificació i 
aportació de terrenys, en la situació jurídica de la fundació per la incorporació 
de l’associació ASPROSEAT, per tant, com deia, s’han produït una sèrie de 
canvis, però en aquest moment, de manera resumida, del que es tracta és 
d’aprovar el següent: 

-aprovar l’actualització de la descripció del bé i aprovar l’actualització de la seva 
qualificació jurídica, de forma que passi a ser un bé de domini públic mantenint 
els usos i els serveis actuals;  

-aprovar l’inici del procediment de modificació del sistema d’adscripció del bé 
immoble, aprovant inicialment l’autorització d’ús en favor de la fundació 
ASPROSEAT PROA;  

-i proposar a la fundació l’acceptació d’aquesta modificació i simultàniament 
proposar a la fundació ASPROSEAT que realitzi una aportació dinerària en 
favor de la fundació.”  

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
Informativa de Recursos Generals i Econòmics:  
 
Primer.- En data 9 de febrer de 1998, es va procedir a la formalització de 
l’escriptura de constitució de la Fundació Privada “Proa”, entitat impulsada per 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per acord adoptat en sessió plenària de 
data 15 de gener de 1997,  i l’entitat “Proa, ASSOCIACIÓ DE PARES DE 
DISMINUITS PSIQUICS”, per acord adoptat per la Junta Directiva de 
l’Associació en sessió de data 9 d’abril de 1997. 

 
En el moment de la constitució d’aquesta Fundació, l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat va fer les següents aportacions inicials: 

 
- La quantitat de seixanta mil euros (60.000,00 €); aquest import va 

ser ingressat en efectiu en la caixa de la Fundació. 
- La cessió d’ús per un període de 50 anys, comptats des de la 

data de constitució de la Fundació, d’un bé immoble, de titularitat 
municipal i qualificació jurídica de bé patrimonial, inscrit a 
l’Inventari de béns de l’Ajuntament amb l’assentament número 
52. 
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Es tracta d’una porció de terreny situada a l’avinguda de la Miranda número 11-
19, del terme municipal d’Esplugues de Llobregat, amb una superfície de 
3.895,21 m2.  
 
Consta inscrita al registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, al tom 
1375, llibre 169 de l’Ajuntament d’Esplugues, foli 189, finca 5.110, inscripció 6a. 
Al moment de la cessió, la finca estava lliure de càrregues i gravàmens, així 
com de persones arrendatàries o ocupants. La valoració efectuada pels serveis 
tècnics municipals va ser de 43.089.772 pessetes, equivalents a 258.974,745 
€.  
 
Sobre la finca constaven, al moment de fer la cessió d’ús, dues edificacions 
que registrament tenien la següent descripció:  
 
“(...) A l’interior de la finca existeix una edificació amb sostre de fibrociment, de 
718 m2, de planta baixa i un soterrani de 82 m2, una altra nau de 229 m2 de 
superfície, en una sola planta amb coberta de fibrociment; un altre edifici, 
igualment de planta baixa, de 70 m2, amb coberta de terrat destinat a porteria. 
 
A l’executar en l’any 1982 obres d’adequació per un import de 11.978.824 
pessetes, es va enderrocar la nau de 229 m2 desenvolupada en planta, així 
com la planta baixa de 53 m2 i s’ha adequat totalment la nau de 718 m2, 
instal·lant-se en la mateixa els serveis i instal·lacions capaces pel 
desenvolupament de les funcions de taller ocupacional.(...). 
 
Segon.- Des de l’any 1998, moment de la constitució de la Fundació Privada 
Proa i de la realització de la cessió d’ús descrita a l’apartat anterior, han 
concorregut un conjunt de fets que aconsellen revisar el règim jurídic de 
l’aportació inicial efectuada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.  
 
Aquests fets es concreten en dos aspectes; el primer relatiu a les variacions en 
les característiques del bé cedit en ús, tant pel que fa a la superfície de la finca, 
com pel que fa a les edificacions i instal·lacions existents sobre la mateixa; el 
segon relatiu a les variacions operades en la pròpia Fundació. 
 
Les variacions de les característiques del bé cedit en ús consten explicitades a 
l’informe del secretari de la corporació, incorporat a l’expedient. 
 
Les variacions en la Fundació Privada “Proa” es resumeixen seguidament: 
 
En data 21 d’octubre de 2014, es va procedir a l’elevació a públic dels acords 
de modificació dels Estatuts de la Fundació Privada “Proa”, modificació  que, 
bàsicament,  va comportar: 
 

- La integració de l’Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions 
Terapèutiques,  en el Patronat de la Fundació. 
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- La modificació del nom de la Fundació que va passar a denominar-se Fundació 
Privada Asproseat Proa Esplugues. 

- L’actualització dels Estatuts de la Fundació, als efectes de la seva adequació a 
la normativa vigent al moment de l’adopció dels acords de referència.   

- L’ampliació dels sectors econòmics on es desenvoluparà l’objectiu fundacional 
que inclourà els sectors dels manipulats; envasats; retractilats; cartonatges; 
preservació i manteniment del medi ambiental; jardineria; neteja; preservació, 
pintura i manteniment del mobiliari urbà, de parcs infantils i dels espais públics; 
reciclatge i tractament d’olis i residus; digitalització, custòdia i destrucció de 
documents; rehabilitació, neteja i manteniment d’edificis, instal·lacions d’aigua, 
elèctriques, de gas i climatització, i el seu manteniment.  
 
Desprès de donar compliment a les observacions efectuades per la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques, el text definitiu i refós dels Estatuts de la 
Fundació va ser elevat a públic en data 8 de setembre de 2015 i objecte 
d’inscripció en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant resolució de data 3 de juny de 2016, sense que el text refós 
comportés una variació substancial en el text inicialment aprovat i protocol·litzat 
en data 21 d’octubre de 2014. 
 
Tercer.- Les variacions descrites han incidit de forma positiva en la Fundació i, 
especialment, en les persones beneficiàries, sobre la base d’una ampliació 
substancial de les capacitats d’actuació en diferents sectors econòmics, 
sempre amb la finalitat de desenvolupar l’objectiu fundacional. 
 
Per consolidar la tendència positiva, les actuacions de la Fundació tenen cada 
vegada més, connotacions pròpies de les activitats mercantils i requereixen de 
l’agilitat i flexibilitat de les activitats de mercat. 
 
Aquesta realitat actual i tendència de futur aconsella, d’una banda, un 
increment en l’aportació patrimonial de caràcter dinerari; i, d’altra banda, una 
modificació del règim d’adscripció o aportació del bé immoble cedit en ús, de 
forma que aquest resti preservat dels riscos derivats de l’activitat i que són 
propis de les actuacions mercantils i de mercat. 
 
Respecte a l’increment de l’aportació patrimonial de caràcter dinerari, és oportú 
proposar a l’Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions 
Terapèutiques, que es va integrar en el patronat de la Fundació i ostenta una 
representació majoritària en el mateix, la realització d’una aportació al fons 
dotacional de la Fundació que, prenent de referència l’aportació dinerària inicial 
efectuada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, almenys la superi.  
 
Aquesta ampliació s’adequaria a les necessitats de la Fundació i no 
contravindria la voluntat dels fundadors. 
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Respecte a la modificació del règim d’adscripció o aportació del bé immoble 
cedit en ús, és oportú proposar l’alteració de la qualificació jurídica del bé 
immoble. 
 
Aquesta alteració de la qualificació jurídica hauria de comportar que el bé, que 
en la actualitat té la consideració de bé patrimonial, passi a tenir la consideració 
de bé de domini públic, mitjançant la seva afectació, en part,  a la prestació de 
serveis d’atenció a persones amb discapacitats i especialment a Centre 
Especial d’Ocupació (CEO) i Servei de Teràpies Ocupacionals (STO); i, en part, 
a altres usos socials i d’altres compatibles amb aquests, amb la finalitat de 
possibilitar el manteniment d’usos associatius. 
 
Aquesta alteració o canvi, permetrà garantir que el bé municipal sigui un bé que 
gaudeixi de la major protecció patrimonial possible, passant a ser un bé “extra 
comerç”, inalienable, inembargable i imprescriptible. 
 
La utilització per part de la Fundació del bé immoble, per a les finalitats i 
objectius propis d’aquesta, restarà garantida mitjançant l’autorització del seu ús 
privatiu, a tenor del que disposa l’article 57.2, del Reglament de patrimoni dels 
ens locals de Catalunya, atès que aquest ús no comportarà transformació o 
modificació del domini públic, que s’utilitzarà justament per a la funció - servei a 
la que restarà adscrit el bé de domini públic.  
 
L’autorització d’ús comportarà una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a indemnització, 
si escau, en els termes de l’article 57,2 ja citat.  
 
Aquesta autorització d’ús caldrà mantenir-la, mitjançant els acords i resolucions 
que correspongui adoptar en cada moment, de conformitat amb la legislació 
vigent, durant el temps en què es desenvolupin les activitats pròpies de la 
Fundació. 
 
Pel motius expressats, es proposa: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització de la descripció del bé de titularitat municipal 
situat a l’Avinguda de La Miranda, números 11 a 17, que consta inscrita al 
registre de la Propietat d’Esplugues de Llobregat, al tom 1375, llibre 169 de 
l’Ajuntament d’Esplugues, foli 189, finca 5.110, inscripció 6a. 
 
La descripció actual del bé consta a l’annex I de la present resolució. 
 
Segon.- Declarar la conveniència i oportunitat d’alterar la qualificació jurídica 
del bé indicat a l’apartat Primer, que en l’actualitat té la consideració de bé 
patrimonial, de forma que passi a tenir la consideració de bé de domini públic 
adscrit, en part,  a la prestació de serveis d’atenció a persones amb 
discapacitats i especialment a Centre Especial d’Ocupació (CEO) i Servei de 
Teràpies Ocupacionals (STO); i, en part, a altres usos socials i d’altres 
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compatibles amb aquests, amb la finalitat de possibilitar el manteniment d’usos 
associatius. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica del bé indicat a 
l’apartat Primer, en la forma descrita a l’apartat Segon. Les porcions de la finca 
que s’adscriuen a la prestació dels serveis relacionats es detallen a l’annex II 
de la present resolució. 
 
L’aprovació inicial de l’alteració de la qualificació jurídica de bé, en els termes 
expressats, serà objecte del tràmit d’informació pública per un termini de 15 
dies hàbils, comptats des de la publicació del corresponent edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de formulació de suggeriments 
i/o al·legacions. 
 
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagi formulat cap 
al·legació i/o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial restarà elevat a definitiu 
sense necessitat de nou acord exprés. 
 
L’aprovació definitiva, prèvies les actuacions previstes als apartats anteriors, 
comportarà l’alteració de la qualificació jurídica del bé immoble, que passarà de 
ser bé patrimonial a bé de domini públic, així com la modificació de la Fitxa 52 
de l’Inventari de Béns de la Corporació. També comportarà la realització de 
quantes actuacions siguin necessàries per a l’actualització de la inscripció 
registral del bé immoble, el qual requerirà l’agrupació de les dues finques 
existents en l’actualitat i la declaració d’obra nova, en el seu cas. 
 
Quart.- Aprovar l’inici de les actuacions necessàries per a la modificació del 
sistema d’adscripció del bé immoble municipal situat a l’Avinguda de la 
Miranda, números 11 a 17, del municipi d’Esplugues de Llobregat, a la 
Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, de forma que la utilització del bé 
immoble per part de la Fundació, en concepte de dret d’ús sobre un bé 
patrimonial, sigui substituïda per la utilització del mateix bé immoble, en 
concepte d’autorització d’ús privatiu sobre un bé de domini públic, per a la 
prestació de serveis d’atenció a persones amb discapacitats i especialment a 
Centre Especial d’Ocupació (CEO) i Servei de Teràpies Ocupacionals (STO), 
de forma coincident amb l’objecte i finalitat de la Fundació Privada Asproseat 
Proa Esplugues.   
 
Cinquè.-  Proposar al Patronat de la Fundació Privada Asproseat Proa 
Esplugues la modificació indicada, en el ben entès que la utilització per part de 
la Fundació del bé immoble, per a les finalitats i objectius propis d’aquesta 
restarà garantida mitjançant l’autorització del seu ús privatiu, a tenor del que 
disposa l’article 57.2, del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, 
atès que aquest ús no comportarà transformació o modificació del domini 
públic, que s’utilitzarà justament per a la funció - servei a la que restarà adscrit 
el bé de domini públic.  
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Sisè.- Aprovar inicialment l’autorització d’ús indicada a l’apartat Cinquè  que 
comportarà una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic i amb dret a indemnització, si escau, en els termes de 
l’article 57,2, del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya. Aquesta 
autorització d’ús caldrà mantenir-la, mitjançant els acords i resolucions que 
correspongui adoptar en cada moment, de conformitat amb la legislació vigent, 
durant el temps en què es desenvolupin les activitats pròpies de la Fundació i la 
utilització privativa del bé de domini públic sigui idònia pel manteniment de la 
prestació de serveis d’atenció a persones amb discapacitats i especialment a 
Centre Especial d’Ocupació (CEO) i Servei de Teràpies Ocupacionals (STO), 
de forma coincident amb l’objecte i finalitat de la Fundació Privada Asproseat 
Proa Esplugues.   
 
L’autorització tindrà caràcter gratuït i no subjecta a taxa o preu públic (art. 92.5 
de la Llei en atenció a les Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques), en atenció als objectius i  finalitats propis d’aquesta 
Fundació.  
 
Setè.- Proposar a l’Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions 
Terapèutiques l’aprovació i realització efectiva d’una aportació dinerària, en 
favor de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, superior a 60.000,00 
€, en concepte d’aportació patrimonial. 
 
Aquesta ampliació s’adequaria a les necessitats de la Fundació i no 
contravindria la voluntat dels fundadors. 
 
Vuitè.- L’aprovació inicial de l’autorització d’us privatiu recollida als apartats 
Cinquè i Sisè d’aquesta resolució, s’elevarà a definitiva sense necessitat de 
nou acord exprés, en cas que el Patronat de la Fundació Privada Asproseat 
Proa aprovi la modificació del sistema d’adscripció del bé immoble, en la forma 
en què es formula la proposta recollida als apartats indicats, i l’Associació 
Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques provi i realitzi de 
forma efectiva l’aportació patrimonial proposada a l’apartat Setè d’aquesta 
resolució. 
 
Novè.-  Facultar la Sra. Alcaldessa, tan àmpliament como sigui possible en 
dret, als efectes de realitzar quants actes administratius i actuacions de gestió 
siguin necessàries per executar els acords recollits en la present resolució, 
inclusió feta de la realització de l’agrupació de finques i la declaració d’obra 
nova, en el seu cas; així com l’atorgament de les escriptures públiques que 
resultin preceptives. 
 
 

ANNEX I 
DESCRIPCIÓ ACTUAL DEL BÉ 
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Urbana, porció de terreny, avui solar, situada l’avinguda de La Miranda 
números 11 a 17 d’Esplugues de Llobregat, amb una superfície total de  
4.254.66 m² i sobre la que existeixen diverses edificacions amb un total de 
1.846,50 m2 construïts. Limita al front, Est, amb l’avinguda de la Miranda; al 
Nord i Oest, amb finca de THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA; i al 
sud, en part amb finca de THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA, i en 
part amb finca del senyor Román Nogués Cusí.    
 
El sòl en el qual està emplaçat aquest immoble prové de dues finques diferents: 
 
La finca històrica, que anomenarem Finca a) va ser adquirida per l'Ajuntament 
d'Esplugues de Llobregat a Banca Catalana, S.A., per un preu de 11.000.000 
de pessetes, en virtut d'acord adoptat per l'Ajuntament d'Esplugues, en sessió 
plenària de data 9 de juny de 1982, segons resulta de la escriptura autoritzada 
davant Notari que va ser d'Esplugues, Sr. Juan Comin i Comin, el dia 16 de 
juliol de 1982, número de Protocol1.327.  
 
La finca de recent adquisició, que anomenarem Finca b), pertany a 
l’Ajuntament d’Esplugues com a conseqüència del projecte de reparcel·lació del 
sector del Pla Especial d'Ordenació de la finca Can Parrot, d'Esplugues de 
Llobregat, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en data 14 de 
juny de 2013. 
 
En la seva configuració inicial, la finca estava conformada per una superfície de 
sòl de 3.895,26 m2, sobre la que s'ubicaven tres edificacions aïllades i 
independents entre si. La resta de l'espai restava sense edificar encara que 
existien diverses instal·lacions destinades al lleure i l'esport de les persones 
beneficiàries del Centre Especial d’Ocupació i del Servei de Teràpia 
Ocupacional. 
 
Les edificacions existents eren les següents: 
 
- Edificació principal situada pràcticament en el centre de la finca formada per 
planta soterrània de 84 m2 i planta baixa de 752 m2, amb altell incorporat de 99 
m2. 
- Una segona edificació ubicada a la dret entrant a la finca des de l'Avinguda de 
La Miranda, desenvolupada en planta baixa i dues plantes pis. La superfície 
total construïda és de 450 m2, a raó de 150 m2 per cada planta. 
- Una tercera edificació aïllada situada a l'esquerra entrant des de l'avinguda de 
La Miranda de 70 m2. 
 
En data 3 de desembre de 2001 es van concloure les obres d'ampliació de 
l'edifici principal. Aquesta ampliació va consistir en un edifici desenvolupat en el 
lateral nord de l'edifici principal, format per dues plantes sobre rasant amb una 
superfície total de 545,50 m2. El finançament de les obres va ser assumit, 
íntegrament, per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, amb un cost de 
475.900,74 €. 
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En l'actualitat l’immoble i les edificacions existents es troben en ús i ple 
funcionament vinculades als usos que s'hi desenvolupem i en adequat estat de 
conservació i manteniment.  
 
La Finca a), està inscrita en el Registre de la Propietat d'Esplugues de 
Llobregat, al tom 1375, llibre 169 de l'Ajuntament d'Esplugues, foli 189, finca 
5.110, inscripció 6a. 
La Finca b) està inscrita en el Registre de la Propietat de la Propietat 
d’Esplugues de Llobregat, al tom 2702, llibre 673 de l’Ajuntament d’Esplugues, 
foli 185, Finca 29.682, Inscripció 6a. 
 

Resta pendent la realització de l’operació jurídica d'agrupació de finques, així 
com la declaració d’obra nova d'una porció de les edificacions existents sobre 
la finca. 
 

 

ANNEX II 
ADCRIPCIÓ A SERVEIS I USOS 

 
1.- Servei d’atenció a persones amb discapacitats: 
 
S’adscriu al Servei d’atenció a persones amb discapacitats i, en concret al 
Centre Especial d’Ocupació (CEO) i Servei de Teràpies Ocupacionals (STO), la 
totalitat de la finca descrita a l’Annex I, amb excepció de les dues porcions de 
l’edifici que confronta amb l’avinguda de La Miranda,  i que es detallen a 
l’apartat 2.- Usos socials i associatius. 
 
2.- Usos socials i associatius:  
 
a) “Proa, ASSOCIACIÓ DE PARES DE DISMINUITS PSIQUICS”, planta 
segona de l’edifici que confronta amb l’avinguda de La Miranda, amb una 
superfície de 150 m2.  
b) “Associació de veïns i veïnes de La Miranda, planta primera de l’edifici que 
confronta amb l’avinguda de La Miranda, una superfície de 150 m2. 

 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues a favor.” 
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El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“A favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“El Partit Popular hi vota a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Des d’Esquerra Republicana, a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal del PSC hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, s’aprova amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents, és a dir, per unanimitat.     

ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2017, A DATA 30 DE SETEMBRE DE 2017. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt número 11 és el dictamen que proposa donar compte de l’estat 
d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2017 a data 30 
de setembre de 2017. 

Bé, és el que ens pertoca un cop al trimestre, ho saben molt bé, i en aquest cas 
es tracta de donar compliment a la normativa en vigor i, per tant, donar compte 
d’aquesta informació continguda en els estats comptables. 

Pel que fa a l’execució dels ingressos, s’ha liquidat un 80,30 per cent dels 
ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 73,40 per cent.  

Quant als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 99,07 per cent dels previstos, dels 
quals s’ha recaptat el 72,09 per cent.  

Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 47,78 per cent 
d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 95,64 
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per cent. Amb relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 61,21 per cent, 
del qual s’ha pagat el 96,36 per cent. 

S’ha reconegut també un 14,48 per cent de la despesa d’inversions amb relació 
a la quantitat pressupostada, i d’aquesta s’ha pagat un 95,70 per cent.  

Pel que fa a l’execució del pressupost d’exercicis tancats, les obligacions 
pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 19,90 per 
cent amb relació a les pendents a 1 de gener de 2017. 

Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 77,55 per cent amb relació als drets pendents a 1 de gener de 
2017. 

Existències de tresoreria. Les existències de tresoreria a 30 de setembre 
ascendeixen a 23.554.646,18 euros, i pel que fa a l’endeutament, que abans 
n’hem parlat, del que esperem tenir a finals del 2018, aquesta és una dada real, 
a 30 de setembre de 2017 el deute viu d’aquest ajuntament ascendeix a 
14.653.495,76 euros. 

L’estimació a 31 de desembre de 2017 del deute viu de l’ajuntament, tenint en 
compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en 
el 2017 per finançar inversions, equival a la suma de 18.576.373,94 euros, que 
representa un 39,35 per cent dels ingressos liquidats en l’exercici 2016, molt 
inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou 
endeutament. 

Aquest és un donar compte. Si no tenen res a afegir o a preguntar, passem al 
següent punt. 

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 atribuïda 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  setembre de 2017 
• Execució d’inversions a 30 de setembre  de 2017 
• Execució pressupost exercicis tancats a 30 de setembre de 2017 
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• Estat de Tresoreria a  30 de setembre   de 2017 
 
Igualment i en relació a l’estat d’execució del pressupost municipal a data a 30 
de setembre de 2017 ha estat enviada al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas l’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 setembre de 2017  i de 
l’enviament de la documentació reglamentaria al “Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas”, adjunta com annex en aquest dictamen. 
 
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

ACORD NÚMERO DOTZE.- 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 TERCER TRIMESTRE DE 2017. 

De fet, explicaria conjuntament, perquè també són donar compte, el punt 12 i el 
punt 13, i si després algú vol demanar la paraula, doncs, no hi haurà cap 
problema en poder també cedir-la per formular la qüestió que creguin 
convenient.  

El punt 12 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 tercer trimestre de 2017. 

Per donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de 
l’Ajuntament de la informació següent: informe de 25 d’octubre de 2017, relatiu 
al compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions 
municipals, del qual bàsicament es desprèn que el total de pagaments de 
factures o d’altres documents durant el tercer trimestre de 2017 ha estat de 
2.034, per un import total de 3.930.023,40 euros. I el període mitjà de 
pagament ha estat de 31,49 dies des de la data de presentació de les factures 
al registre. tenint en compte que segurament aquest sempre és el pitjor 
trimestre, perquè tenim l’agost al mig.  

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 30 
de setembre de 2017, que s’adjunten a aquest dictamen, relatius a 
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l’acompliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions 
municipals i del nombre i quantia global de les obligacions pendents de 
pagament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament que es doni per assabentat del contingut dels 
informes esmentats i del període mitjà de pagament corresponent al tercer   
trimestre de 2017. 
 
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

ACORD NÚMERO TRETZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT 
AL TERCER TRIMESTRE DE 2017. 

El 13 és el dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament 
a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2017, que és un càlcul similar, 
d’un concepte que haurà de ser el mateix però calculat no exactament amb la 
mateixa metodologia, l’altre és amb la Llei de morositat i aquesta amb la Llei 
d’estabilitat pressupostària. 

En aquest cas, el període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la 
metodologia establerta pel Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, ha estat 
durant el tercer trimestre de 2017 de 0,89 dies. Aquest indicador equival a un 
període de pagament de 30,89 dies des de la data de la recepció de la factura 
en el registre comptable municipal. 

Recordo que tenim 30 dies per gestionar-la i 30 dies per pagar, per tant, que 
sobradament estem complint amb els terminis establerts. No sé si hi ha alguna 
qüestió o alguna cosa que vulguin comentar? Si no és així, passaríem a 
l’apartat de mocions.  

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
Informativa de Recursos Generals i Econòmics:  
 
L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria  
que defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no 
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute 
comercial. 
 
Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i eradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu 
seguiment permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el 
principi de transparència, i comprensible per als ciutadans. 
 
Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament 
com a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute 
als proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 
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El període mitjà de pagament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
tercer  trimestre de 2017 ha estat de: 0,89  dies. 
 
Aquest indicador equival a un període de pagament de 30,89 dies, des de la 
data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal i serà  
comunicat al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, segons 
disposa l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat del període mitjà de 
pagament corresponent al  tercer  trimestre de 2017. 
 
El ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

MOCIONS 
 

31/17.- Moció del grup municipal d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, en defensa de l’educació com a eina de cohesió. 

“La primera, la 31/17, la moció del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
MES - AS, de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa de l’educació com a 
eina de cohesió. La senyora Millà, la regidora Millà, té la paraula per defensar-la.” 

La senyora Millà diu: 

“Molt bé. En primer lloc, dir que la moció, a més de nosaltres, la signa Esquerra 
Republicana, Canviem Esplugues, el PDeCAT i la CUP. Ho fem públic ara. 

A veure, la moció té... Faré un resum de la part expositiva, i en tot cas llegiré els 
punts d’acord. Té com a objectiu posar en valor la tasca que fan els docents, que fan 
les AMPA, que fa el conjunt de la comunitat educativa en general, en favor de la 
cohesió. Posar en valor també l’èxit o el mèrit de la immersió lingüística, i per això 
ens ofèn, o ens ofenen molt, les declaracions formulades darrerament per destacats 
membres del Govern espanyol i de formacions polítiques com Ciutadans i el PP, a 
través dels mitjans de comunicació, en què es titlla el sistema educatiu de Catalunya 
com un sistema adoctrinador de l’independentisme. Tenim claríssim que és una visió 
totalment malintencionada. 

En tot cas, si parléssim d’adoctrinament, potser podríem parlar de l’adoctrinament 
que pretenia el ministre Wert amb la LOMCE, que sembla ser que la voluntat 
d’aquesta llei era aquesta, quan va dir en seu parlamentària l’any 2012, que l’objectiu 
d’aquesta llei era espanyolitzar els infants catalans. En tot cas, més endavant, 
segons com es desenvolupi el debat, ja direm alguna altra cosa.  

Passo a llegir els acords.  

Primer.- Afirmem que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, 
convivència, democràcia i plurilingüisme, que ens ha de permetre treballar per la 
igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones critiques, lliures i autònomes. 
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L'escola catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social indispensable a 
Catalunya. 

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

Tercer.- Exigim una rectificació pública a Partit Popular i a Ciutadans per les sospites 
infonamentades sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya, i un 
reconeixement explícit al professorat català per la seva capacitat de reconèixer, 
valorar i fomentar la pluralitat d'idees i valors, i la diversitat en un marc de drets 
humans. 

Quart.- Sol·licitem al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors. 

Cinquè.- Expressem el suport d'aquesta corporació al model d'escola catalana en 
llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa davant d'aquests intents 
de descrèdit malintencionats. 

I sisè.- Donar trasllat d'aquests acords al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de Catalunya, a les 
associacions de mares i pares, al Consell escolar d'Esplugues, quan es reuneixi, si 
es reuneix algun dia, i a les direccions dels centres educatius del municipi, a la FMC, 
ACM, Comissions, UGT i USTEC.” 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
La senyora Benito diu: 

“Sí. Bien, compartiendo alguna de las exposiciones que ha hecho Iniciativa per 
Catalunya, yo sí quiero decir que en este último mes se han registrado 70 denuncias, 
tanto en el Ministerio de Educación, a las que hay que sumar las que están llegando 
al Síndic de Greuges y al defensor del pueblo, así como las que están tramitando 
algunas asociaciones y colectivos. Yo les preguntaría a ustedes, con referencia, me 
parece que es al punto 4, si también van a solicitar acciones judiciales contra las 
familias que han denunciado supuestas irregularidades en algunos centros. Ésa es la 
pregunta que yo les haría a ustedes. 

Mire usted, un error no se tapa con otro error. Es verdad que la escuela catalana es 
un sistema de cohesión social, pero los sistemas algunas veces también tienen 
errores, y si tienen errores hay que investigar, se tiene que pedir que se investigue si 
ha habido abusos, supuestamente sí ha habido abusos en esta época de crisis que 
hemos vivido tan tremenda, estos últimos meses, y oiga, hay que pedir 
responsabilidades. Que se depuren responsabilidades, de abajo hasta arriba. Una 
cosa no quita la otra, eso es también libertad, eso es también democracia, y eso es 
también proteger a familias que se hayan sentido, supuestamente, agraviadas por 
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algún comportamiento irregular e indebido. 

Por lo tanto, yo no puedo compartir una moción que a mí me parece bastante parcial, 
y votaré en contra.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues suscribimos la moción y por lo tanto votamos a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata subscrivim aquesta moció i ens agradaria molt veure el suport 
d’aquesta corporació al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a 
tota la comunitat educativa, de la qual tan orgullosament en parlem a diari. Volem 
defugir també de qualsevol intent del Govern de l’Estat d’espanyolitzar els infants 
catalans, com pretenia el ministre Wert l’any 2012, i aclarir les sospites infundades 
d’adoctrinament, que sovint es relacionen evidentment amb el model d’immersió 
lingüística català. Això ja cansa però no ho podem permetre, no podem continuar 
permetent-ho. No podem defallir en aquet intent, i tampoc hem d’estar passius quan 
el president actual, Rajoy, ens envia aquesta setmana vinent tota una colla 
d’inspectors per inspeccionar aquestes mancances que ara s’enumeraven, sembla 
ser de la llei actual, procediment que creiem que és totalment erroni i incorrecte. 

Per tant, tot el nostre suport al model educatiu i lingüístic que promou el Govern de 
Catalunya, com la millor eina de què disposem en aquests moments de cohesió 
social, i és per això que subscrivim aquesta moció.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, nosaltres votarem en contra del punt primer, tercer, quart, cinquè i sisè, i ens 
abstenim en el punt segon.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, per part del Grup Municipal d’Esquerra Republicana i Gent per Esplugues, poca 
cosa més a afegir. Estem totalment a favor del text d’aquesta moció, estem molt 
d’acord amb com l’ha presentat i defensat la regidora Millà, i poca cosa més a afegir.  

El sistema educatiu català ens sembla que és molt professional, ens sembla bé tal 
com està muntat, i de fet, uns quants dels regidors que estem en aquesta sala, 
regidors i regidores, en som fills, hem estudiat en aquest sistema, i em sembla que 
tan tarats tampoc estem. La prova està, de fet, en què gent tan diferent com el senyor 
Roldán, el senyor Sánchez i jo mateix, hem estudiat en aquest sistema i no hem anat 
a parar al mateix grup polític, la qual cosa deu voler dir que tant adoctrinament 
tampoc n’hi ha. 

Dit això, cansa, com ha dit el senyor Siquier, la mentida i la injuria que es dóna cap 
aquest sistema, i sap greu sobretot, sobretot, pels professionals que hi treballen, dels 
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quals també hi ha representants entre els regidors d’aquest ajuntament.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien. Desde Ciudadanos Esplugues, primero de todo manifestar, ya se han dado 
datos, pero es una evidencia que hay ejemplos claros, puedes acceder a Google hoy 
en día y aparecerán las 70 denuncias, hay muchísimos casos de denuncias de 
familiar que sienten este adoctrinamiento. Nosotros estamos recibiendo, sobre todo 
últimamente –le agradezco, pero el adoctrinamiento no empezó cuando yo estudiaba, 
señor Torras, ya han pasado bastantes años– se están recibiendo videos con 
ejemplos, como que se organizan huelgas o se hacer votar a niños de entre 13 y 15 
años para algo en contra del 155, que no saben bien qué es. Sí, sí, yo tengo videos 
de madres preocupadas, y audios, para que lo denunciemos. Son casos reales.  

Bueno, no es que Ciudadanos esté denunciándolo en medios, como dice su moción, 
si me permite, le corrijo. Nosotros lo que hemos hecho es una moción en el Congreso 
de los Diputados, lo que hemos pedido es que se actúe. Y bueno, lo que pide la 
moción de Ciudadanos en el Congreso, se lo digo solamente para no alargarme más, 
de que pide, y ya me dirán que están en contra, es desarrollar el marco normativo 
para que una inspección educativa garantice, dice el punto 2, la neutralidad 
ideológica y política en los centros docentes, para que el inspector, en caso de 
denuncia, pueda actuar y averigüe qué está ocurriendo y qué no. Usted me dirá qué 
hay en eso de ataque del sistema educativo al catalán en general, como se plantea 
en la moción.  

No es ése el tema, el tema es ver qué está pasando, últimamente hay muchos 
ejemplos, algunos contra hijos de las fuerzas de seguridad del Estado, otros contra el 
155. Hay temas clarísimos, no se puede negar, y lo que pedimos es que se 
inspeccione, que se atienda a esos niños. Ustedes están aquí, algunos son 
profesores, o lo han sido hasta hace poco, y lo que pedimos, en definitiva, es que se 
pueda ir a la escuela, los niños tienen que ir a que les enseñen a pensar, no qué 
pensar, en cualquier caso. Nuestro voto es en contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo voldria començar destacant en tot cas, ho dic perquè ja el mateix títol de la 
moció, que presenten diferents grups, a la iniciativa s’han sumat altres grups, 
destacar que ja es posa de relleu en el mateix títol la defensa de l’educació com a 
eina de cohesió, que és evident que compartim i que a més, l’escola catalana ha fet 
aquesta feina. Però jo diria que podien anar fins i tot una mica més enllà, no hi ha 
millor inversió, jo diria, de cohesió i d’inversió en el futur del país, perquè no hi ha 
millor inversió i destinació, fins i tot, de recursos públics, que l’educació de les 
generacions futures. Per tant, com més es pugui fer en aquest àmbit, millor. 

I nosaltres ja destaquem des d’un principi que no tenim cap dubte que el model 
d’escola catalana és un model d’èxit que ha funcionat, jo no diria de forma correcta 
sinó fins i tot més enllà, que a més a més el PSC ens sentim una mica partícips en 
origen d’aquesta escola catalana, amb la Marta Mata i amb altres membres del nostre 
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partit que van apostar clarament per aquest model, per aquest model que significava 
la cohesió i la suma de la pluralitat existent a Catalunya i, per tant, com dèiem, el 
sentim una mica també nostre, per tant, aquest model d’escola. 

Creiem a més fermament que aquesta escola ha estat un model, i continua sent-ho, 
d’espai integrador, d’educació lliure i plural, de formació de persones crítiques i 
respectuoses amb la diversitat i la pluralitat, i creiem que cal reconèixer la gran feina 
que fa el conjunt de la comunitat educativa en aquest àmbit dia a dia, amb totes les 
dificultats que a vegades es poden presentar. 

En tot cas, si és que hi ha hagut algun cas de mala praxis, que no sabem, però si és 
que hi ha hagut, segur que ha estat puntual, i en cap cas –en cap cas– es pot 
desdibuixar la gran feina feta, l’èxit del model i el reconeixement, com deia, que es 
mereixen els professionals del sector. Per tant, hi votem a favor i ho fem amb total 
fermesa.” 

La senyora Millà diu: 

“Bé. M’agradaria respondre una mica la pregunta de la senyora Benito tornant-li la 
pregunta, a veure si ella està disposada també, o el partit d’on ve, o Ciutadans, o fins 
i tot el PP, si estan disposats a també denunciar els casos d’adoctrinament en les 
escoles de l’OPUS, perquè aquests sí que adoctrinen. O aquesta escola que tenim 
aquí, que, no sé, sembla que hi ha gent en aquest consistori que està molt contenta 
de tenir-la, l’escola Highlands, que Déu n’hi do com adoctrinen, i d’aquí no ens 
queixem. 

L’escola catalana i en català del nostre país és la que ha afavorit la igualtat 
d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, perquè és una 
escola integradora, és una escola que educa en valors, que és solidària, i us ben 
asseguro que els mestres, perquè això jo ho he viscut, els mestres i les mestres no 
tenen cap intenció d’adoctrinar. És més, no tenen temps d’adoctrinar. La feina els 
supera.  

Em dóna una mica la sensació que els arguments que es fan servir en contra de 
l’escola catalana, provinents del Partit Popular i provinents de Ciutadans, l’únic que 
pretenen és enderrocar, que és un dels objectius principals de la fundació de 
Ciutadans, la immersió lingüística del sistema educatiu català. Jo els demanaria que 
deixin de dir mentides, que deixin de manipular fotografies, que quan presentin un 
vídeo sigui de debò, no estigui manipulat o no s’amagui d’on ve o què és, i que no 
busquin a l’escola catalana el suposat adoctrinament a favor de les tesis 
independentistes. La pujada d’aquest moviment no és per l’escola, és pel que es viu, 
per la societat i moltes vegades pels fets i per les paraules que es fan servir des de 
segons quins partits.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. La senyora Benito em demana la paraula, vol dir que torna a obrir per tancar 
a qui ha proposat la moció. No sé si hi ha algú més que vol intervenir? Doncs, 
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senyora Benito, i si volgués tornar a intervenir la senyora Millà, també tindria torn.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, señora Millà. Mire, usted me pregunta que si yo denunciaría el adoctrinamiento 
de las escuelas del OPUS. Mire, yo no soy la que ha presentado la moción ni soy la 
que ha introducido el punto en el cual usted proponía emprender acciones judiciales, 
ha sido usted, han sido ustedes, no yo. En toto caso, si supiera que hay 
adoctrinamiento o hay denuncias por parte de este tipo de colegios, no le quepa la 
menor duda de que también. 

En cuanto a… Yo, qué quiere que le diga, señora Millà, cuando unos ideales, unas 
ideas, se elevan a la verdad suprema, pues hay muy poco espacio para razonar y 
para dialogar. Mi intervención simplemente quería ir al detalle, al hecho de que, si 
hay una serie de familias, sean 70, sean 80, sean 100, que han denunciado 
irregularidades, lo mínimo que se merecen, porque tienen el mismo derecho que las 
demás familias, es que se investiguen los hechos y si ha habido supuestamente 
abusos, del tipo que sea, oiga, que se tomen las acciones que se consideren 
oportunas. Es lo único que he dicho. Y porque tampoco me ha gustado el tono de los 
puntos de acuerdo que ustedes han introducido. Últimamente no me gusta el tono 
que ustedes utilizan, no me gusta el tono que ustedes utilizan ni en sus mociones ni 
en sus escritos en la revista El Pont. Mire, a mí no me gusta la soberbia política ni el 
tono supremacista, y eso lo tengo que decir así, y creo que se equivocan.” 

La senyora Millà diu: 

“Sí, a veure, no contestaré el to en què escrivim, a mi hi ha moltes coses que no 
m’agraden i ja està. Simplement que penso o dubto que hagi posat la senyora Benito 
i els qui parlen d’adoctrinament a l’escola pública catalana, els peus gaires vegades a 
una escola pública catalana.” 

La senyora Benito diu: 

“No he hablado de adoctrinamiento, señora Millà, no he hablado de adoctrinamiento. 
He dicho que ha habido unos hechos puntuales que se tienen que investigar, por 
libertad, democracia y por justicia a estas familias. Yo no he hablado en ningún 
momento de adoctrinamiento, quien habla es usted, yo no.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, podem passar a la següent moció. Sí que recordo una cosa: en el ROM no 
està contemplat fer exhibició per part de les persones que avui ens acompanyen al 
ple. La veritat és que no serem súper estrictes, com en moltes coses no ho som 
també, però una mica sí, perquè crec que és important que puguem debatre amb una 
certa tranquil·litat, i perquè si no al final potser acabaríem intentant trobar-nos amb 
més comoditat o menys incomoditat en els nostres posicionaments. Per tant, el que sí 
que demano és que intentem abstenir-nos el màxim possible, perquè al final aquí 
tenim representada la pluralitat de la ciutat i cadascú al final defensa les seves 
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posicions com ha de ser. 

Dit això acabem aquesta moció, que ha prosperat, i passem a la següent 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i els 
regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sr. Fco. Javier Giménez 
González, Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel Aguilera Mulero,  
Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. Elisabet Millà Salinas, 
Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Albert Comellas Novillo i 
Sr. Julián Carrasco González, és a dir, setze vots. Els regidors Sra. Merçe Haro 
Capell i Sr. Marcos Sánchez Siles voten en contra del punt primer, tercer, quart, 
cinquè i sisè, i s’abstenen en el punt segon, és a dir, dos vots. Voten en contra els 
regidors Sr. Julio Manuel Roldán Moreno i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir, dos 
vots.  

La moció s’aprova per majoria absoluta. 

32/17.- Moció dels grups municipals d’ERC-GxE i el PDeCAT de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, per la llibertat dels presos polítics. 

És la moció 32/17, dels Grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Gent per Esplugues i PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per la 
llibertat dels presos polítics.  

Per defensar-la té la paraula el senyor Torras? Sí? Doncs, el regidor d’Esquerra, el 
senyor Oriol Torras.” 

El senyor Torras diu: 

“Molt bé. Doncs, com el seu nom indica, aquesta moció la presentem per demanar la 
llibertat dels presos polítics. Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana l’hem 
presentada, i també la subscriuen el Grup del PDeCAT i el Grup d’Iniciativa, i no em 
deixo ningú més, crec, si no em corregiu, perquè tal com hem recordat durant aquest 
ple ja dues vegades –i la CUP, perdó, gràcies– mentre nosaltres estem aquí, en 
aquesta sala, celebrant un ple, l’Oriol Junqueras, el Raül Romeva, el Carles Mundó, 
la Dolors Bassa, el Jordi Turull, el Josep Rull, el Joaquim Forn, la Meritxell Borràs, el 
Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, estan tancats a una presó, i estan tancats per haver 
fet exactament el mateix que estem fent nosaltres aquí, que és fer política, i per 
convertir les accions polítiques en accions executives. 

Remarquem que aquestes persones, algunes de les quals són companys nostres de 
partit i de la comarca, defensen exactament les mateixes idees que defensa el nostre 
grup municipal en aquest ple, i és per això que amb aquesta moció també voldríem 
que quedés constància que denunciem que el nostre grup municipal sentim coartada 
la nostra llibertat per expressar i defensar les nostres opinions polítiques. 

Si em permeteu llegir els punts d’acord que proposem en aquesta moció... Són molt 
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simples. 

El primer és rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració 
immediata de tots els presos polítics, que ho són malgrat haver actuat sempre 
pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes. 

El segon és expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, 
encapçalat pel molt honorable president Carles Puigdemont i per l’honorable 
vicepresident Oriol Junqueras.  

El tercer és expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s'han 
vist desposseïts de les seves competències per l'aplicació indigna de l'article 155 de 
la Constitució espanyola. 

El quart, exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar 
l'arbitrarietat i l'ús partidista amb què s'estan aplicant les lleis, tot pervertint la 
separació de poders que qualsevol estat de dret digne ha de garantir. I que a més a 
més ara, amb el procés que s’està vivint paral·lelament a Bèlgica s’ha demostrat que 
hi ha altres maneres també d’aplicar la justícia. 

El cinquè, instar la Unió Europea i la resta d'institucions internacionals a exercir una 
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d'una solució política. 

I sisè, exigir l'aixecament immediat de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució 
espanyola. 

El setè és el del trasllat de la moció a diferents estaments.  

Res més a afegir. Nosaltres hi votem favorablement.” 

La senyora Díaz diu: 

“Estava recordant que havíem acordat que en cas de subscriure més d’un, un dels 
grups feia la defensa i després seguíem l’ordre normal i, per tant, en aquest moment 
té la paraula la senyora Laura Benito.” 

La senyora Benito diu: 

“Señor Oriol Torras, ¿he entendido bien, usted ha dicho que siente que tiene su 
libertad de expresión coartada? ¿Sí? Hombre, no. Yo también siento que también mi 
libertad de expresión está coartada, cuando yo digo, como catalana, que no pienso 
como los separatistas, los independentistas, y se me llama facha, fascista, franquista, 
colona. Yo sí que me siento reprimida muchas veces, y me siento con mi libertad de 
expresión completamente coartada. 

Dicho esto, señor Oriol Torras, el día 6 y 7 de septiembre se vulneraron los derechos 
de los diputados de la oposición, del Partido Socialista, del PP, Ciudadanos y 
Catalunya Sí que es Pot, y con ello los derechos de la mitad de los catalanes 
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representados en el Parlament por los diputados de sus partidos.  

El portavoz y el líder del PSC, Miguel Iceta, anunciaba que su partido presentaría un 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El portavoz de Ciudadanos explicó 
que su grupo había presentado un recurso ante el Consell de garanties estatutàries, y 
el portavoz de Iniciativa per Catalunya, el señor Joan Coscubiela, denunciaba que 
era un precedente gravísimo en democracia la conculcación de los derechos de los 
grupos de la oposición recogidos en los reglamentos y en las leyes. 

Esos días se vulneraron, no solamente los reglamentos y las leyes, sino también la 
Constitución y el Estatut d’Autonomia de todos los catalanes. Fue un hecho 
completamente vergonzoso.  

Dicho esto, habla usted de presos políticos. Yo puedo tener mi opinión y puedo 
pensar que a lo mejor la aplicación de la ley –opinión mía, no como cargo público– no 
ha sido la adecuada y que ha sido excesiva. Pero como cargo público, yo debo de 
respetar el estado de derecho, debo respetar la división de poderes, y la decisión de 
los jueces, como cargo público. Mi opinión es otra cuestión. 

Añadir que yo no sé si usted está al tanto de las últimas noticias de los últimos días, 
pero sus líderes políticos, tanto de Esquerra Republicana como los señores del 
PDeCAT, que ahora se van a llamar Junts per Catalunya o Junts pel Sí, que no se 
sabe, van diciendo por los medios de comunicación que resulta que ahora no había 
una mayoría social suficiente como para declarar la independencia unilateral. Van 
diciendo por los platós de televisión que es que ha sido un error. Es que están 
diciendo cosas que la mitad de la población estamos completamente sorprendidos, 
después de todo lo que hemos pasado durante estos meses.  

Y mientras van diciendo todo esto por las televisiones, que ha sido un error, que no 
se tenía que haber declarado, que Cataluña no estaba preparada, que no había 
suficiente mayoría social, ¿qué nos encontramos? Pues, nos encontramos que 2.500 
empresas han trasladado su sede social. Nos encontramos que 1.000 empresas han 
trasladado su sede fiscal, con todo lo que significa. Nos encontramos que el paro en 
el mes de octubre ha aumentado de una manera exponencial, como no lo había 
hecho desde el año 2008. Que muchos autónomos se están viendo obligados a 
despedir a trabajadores. Y que ustedes, con su responsabilidad, han producido una 
ruptura social entre amigos, compañeros y familias, que ha provocado unas cicatrices 
que van a ser muy difíciles, muy difíciles de cicatrizar y de curar. 

Y ya, para terminar, ustedes resulta que han acatado el 155 porque van a ir a unas 
elecciones, que es lo que implica el 155. Unas elecciones que ustedes dicen que no 
son legítimas, que son ilegítimas, pero que con su presencia van a legitimar. Por lo 
tanto, ustedes van a acatar el 155, se presentan a unas elecciones, acatan la 
legitimidad del Estado español y, oiga, dígame usted de qué estamos hablando, 
porque no lo acabo de entender. En definitiva, voy a votar en contra.”  
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El senyor Carrasco diu: 

“Sí, desde Canviem Esplugues, de la exposición de motivos no nos gustan algunas 
expresiones. Nuestra apuesta era ni DUI ni 155, y nuestra propuesta, referéndum 
pactado sin fecha. Esto que algunos decían «pantalla pasada» ahora ya se empieza 
a contemplar como una posible salida. La DUI nos ha traído a pedir llibertat, amnistia 
i estatut d’autonomia, un retroceso de 40 años, una sociedad dividida y una 
economía en derribo que, como siempre, lo pagarán primero los más vulnerables. Y 
el 155 nos ha traído la pérdida del autogobierno, que esperemos recuperarlo pronto. 

En la proposición de acuerdos, en el punto 2, el govern legítimo, efectivamente, es el 
que votó la gente, pero este mismo gobierno, con las leyes aprobadas en el 6 y 7 de 
septiembre, se quitó la legitimidad él solo. Ahora se empieza a reconocer. 

Dicho esto, como la DUI está anulada y el 155 en vigor, votaremos a favor de la 
moción.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, des del Partit Demòcrata ens centrarem en la qüestió de la moció, que tracta de 
les llibertats dels presos polítics, que en aquest moment ho estan, i des del Partit 
Demòcrata d’Esplugues volem fer públic, mitjançant aquesta moció que subscrivim, 
tot el nostre suport al Govern legítim de Catalunya, encapçalat pel seu president i 
vicepresidents, a la Mesa del Parlament i al Parlament de Catalunya, desposseïts de 
les seves competències per l’aplicació del 155. Exigir la fi de la judicialització política, 
i exigir, evidentment, del 155.  

No podem romandre passius ni un dia més, quan membres del nostre govern, del 
nostre Parlament de Catalunya i de la nostra societat civil, continuen empresonats, 
els primers ara ja fa un mes, per defensar de manera legítima el que una majoria de 
ciutadania els va demanar, i és per això que demanem llibertat presos polítics.” 

La senyora Millà diu: 

“Bé, massa coses a afegir no hi ha, nosaltres també entenem, i per això demanem o 
exigim l’alliberament dels presos polítics, entenem que el seu empresonament es 
fonamenta en la persecució de les seves idees polítiques, i que això suposa un atac 
col·lectiu a la llibertat d’expressió, que vulnera l’Estat espanyol i vulnera els drets 
civils i les llibertats fonamentals de la ciutadania catalana. Llibertat per als presos 
polítics, aquests i tots els demès que també n’hi ha.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bueno, yo creo que la posición de mi partido es meridianamente clara, por todos 
conocidas, y también temo que por mucho que yo diga aquí, se va a entender lo que 
se va a querer entender y, por tanto, únicamente hacer una valoración positiva de 
que ante la arbitrariedad de los poderes públicos se haya decidido poner las urnas, 
que eso es en lo que ha consistido el artículo 155, y únicamente acabar esta breve 
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exposición, en la que ya avanzo que vamos a votar, obviamente, que no a esta 
moción, con el párrafo quinto de esta moción, que voy a leer de forma literal, porque 
es lo que justifica nuestra posición de voto. 

« Ates que l’existència de presos polítics no té cabuda dins l'actual Unió Europea, 
atempta contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans, 
proclamada per I'Assemblea General de les Nacions Unides, el 10 de desembre del 
1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les 
Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d'Europa l'any 1950 i ratificada per 
l'Estat Espanyol.» Atès que no existeix, hi votem que no.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien. Desde Ciudadanos, como siempre, máximo respeto a la separación de 
poderes, cualquier estado moderno se caracteriza por esta separación estricta de 
poderes, creemos que las sentencias judiciales no deben ser comentadas en función 
de si nos gustan más o nos gustan menos por los grupos políticos, ni se debe 
politizar la justicia ni judicializar la política, ni una cosa ni la otra. 

En ese sentido, no compartimos, obviamente, la utilización de presos políticos, ni en 
Cataluña ni en el resto de España, nadie va a la cárcel por sus ideas políticas, aquí 
hay ocho concejales que defienden la separación o la independencia de Cataluña, 
creen que es la mejor opción y lo pueden hacer pública y libremente opinan, y no van 
a ir al juzgado la semana que viene ni están citados por nadie. Es un ejemplo claro. 
El resto ya se conoce, aquí se puede defender la independencia, lo que no se puede 
es imponer. 

Es obvio que es una pena que tengamos un ya exgobierno de Cataluña imputado, la 
mitad fugado, es una pena, la verdad es que no es lo que se merece el pueblo de 
Cataluña, y bueno, esperemos que las elecciones no den oportunidad de cambiar 
esto. Por tanto, resumiendo, para nosotros no son presos políticos, no existe, se han 
saltado la ley, se han jactado recurrentemente, en varias ocasiones, de continuadas 
advertencias y sentencias judiciales, y bueno, lo dicho, máximo respeto a la 
separación de poderes y a la actuación judicial. Nuestro voto es en contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres començarem dient quelcom que no és nou en el posicionament del 
nostre grup municipal i en el nostre partit, que sempre, no en aquesta ocasió sinó en 
totes, hem mostrat el nostre respecte a les decisions judicials, i mostrem el nostre 
respecte a les decisions judicials precisament perquè la justícia ha de ser 
independent i, per tant, entenem que fa la seva tasca, la seva feina, i l’ha de fer amb 
independència i, com deia, el nostre respecte a aquestes decisions. 

Sí que és veritat que no en aquesta ocasió sinó també en d’altres, hem valorat 
aquestes decisions a les resolucions judicials, com deia en altres ocasions, però 
també especialment en aquest cas, que entenem que aquest posicionament de 
l’Audiència Nacional, de la jutgessa de l’Audiència Nacional, en el context polític que 
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estem vivint, tenia altres significacions alhora que afecten, diguem-ne, a la situació 
política que estem vivint a Catalunya. 

En aquest sentit ja ho hem expressat i el nostre partit ho ha dit, no compartim 
aquestes mesures cautelars que la jutgessa va determinar, nosaltres valorem que 
privar de llibertat alguna persona, en aquest i en d’altres casos, és un element molt 
greu i que, per tant, ha d’estar molt fonamentat perquè això es produeixi. Com deia, 
en aquest i en d’altres casos. Per tant, ho hem dit i continuem pensant que les 
mesures cautelars adoptades han estat desproporcionades, jo diria molt 
desproporcionades, i que probablement podien haver estat altres. I hem dit també i 
hem expressat públicament que demanàvem la revisió d’aquest acte judicial per 
posar en llibertat tant el vicepresident com els set exconsellers, l’exvicepresident i els 
set exconsellers, que van entrar en presó de manera cautelar. 

Per tant, com deia, total respecte a les decisions judicials, total respecte a la 
independència de la justícia, però això no treu que no compartim algunes de les 
resolucions, i aquest és un cas. 

Ara bé, dit això, i ho dic pel contingut de la moció, que probablement no caldria però 
penso que davant del contingut de la moció val la pena que ho recordem, el nostre 
partit jo diria que és el que més vegades ha reiterat, durant molt de temps, la no 
conveniència de la no judicialització d’un problema que és social i polític, i que per 
tant, la seva resolució havia de partir des d’aquesta via i no a través dels tribunals.  

Però dit això, també hem repetit i hem constatat en diverses ocasions que s’estaven 
vulnerant resolucions del Tribunal Constitucional, que s’estava vulnerant el propi 
Estatut d’Autonomia o la Constitució, de fet, els dies 6 i 7 de setembre es vulneren els 
drets de l’oposició, els vulnera el reglament del Parlament, les pròpies lleis de 
Catalunya, i decidides pel Parlament de Catalunya, com l’Estatut d’Automomia, però 
a més a més, es vulneren amb advertiments dels propis lletrats del Parlament de 
Catalunya, el Consell de garanties estatutàries, per cert, per unanimitat i format per 
membres designats la majoria per Junts pel Sí, i s’adverteix que si es tira endavant 
això s’estarà incomplint la llei. 

Nosaltres havíem avisat, i hem avisat diverses vegades, per tant, s’incompleix la llei, 
jo diria premeditadament, conscientment, i fins i tot presumint d’haver-ho fet. 
Nosaltres el que diem és que en qualsevol estat de dret, quan algú se salta la llei, 
potser aquesta llei m’agrada més o m’agrada menys, però quan algú se salta la llei 
en un estat de dret, l’existent, doncs, la justícia actua. Per tant, per això deia que 
tenint en compte que no compartim les mesures cautelars establertes, és veritat que, 
com dèiem, conscientment alguns diputats i alguns grups polítics van saltar-se la llei 
conscientment. 

Són persones que per a nosaltres estan a presó acusades d’un presumpte delicte, ja 
deia que s’han de donar les condicions per haver establert aquestes mesures 
cautelars, com deia, que per a nosaltres són desproporcionades, però en tot cas no 
són presos polítics a la nostra consideració, són persones acusades d’un presumpte 
delicte. Per tant, per tot plegat, i probablement, hi insisteixo, i no compartir aquesta 
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decisió de la jutgessa per entendre-la desproporcionada, no podem compartir el 
conjunt, ni molt menys, de la moció, i el nostre vot és en contra.” 

El senyor Torras diu: 

“Res, només per tancar, voldria recordar que mentre estem aquí parlant, l’Oriol 
Junqueras, el Raül Romeva, el Carles Mundó, la Dolors Bassa, el Jordi Turull, el 
Josep Rull, el Joaquim Forn, la Meritxell Borràs, el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, 
estan tancats a una presó.” 

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

La moció es rebutja per majoria absoluta. 

PRECS I PREGUNTES 

La senyora Díaz diu:  

 “Passem al següent apartat, perquè amb això hem acabat l’apartat de 
mocions, al de precs i preguntes, i començaríem per aquelles que es formulen 
per part de la regidora no adscrita i els diferents grups municipals.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, no, simplemente agradecer al señor Eduard Sanz la rápida actuación en el 
arreglo de la avenida Cornellà – Emili Juncadella. Gracias.” 

 El senyor Carrasco diu: 

“Sí. Tenemos una pregunta. Tenemos un acuerdo de colaboración de 50.000 
euros anuales con Hábitat 3. Queremos saber cuántos pisos se han 
conseguido este año, dónde están, en qué… Perdón. Queríamos saber, 
tenemos un convenio de colaboración con Hábitat 3, y nos gustaría saber 
cuántos pisos de alquiler se han conseguido este año, en qué barrios están y 
cuantas personas se benefician. Si no tienes los datos ahora, nos los podéis 
pasar por escrito.” 

El senyor Sanz diu: 

“Efectivament, no tinc les dades ara, li faré arribar, però en tot cas també 
destacar que no portem un any treballant sinó que aquest acord va ser 
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posterior, no portem tot l’any natural treballant, però en tot cas li farem arribar 
les dades.” 

El senyor Siquier diu: 

“No tenim preguntes. Només recordar que continuem tenint presos polítics a la 
presó.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, amb això hem acabat aquest apartat de precs i preguntes, i potser 
abans que marxi l’interventor i el secretari, i també abans de donar pas a les 
preguntes, primer les entrades per escrit i la ciutadania, simplement tenir un 
record per un treballador de la casa que va traspassar recentment, com és el 
nostre auxiliar de serveis, persona molt estimada, molt compromesa amb la 
ciutat, amb les entitats, conegut pel seu lloc de treball al Casal de Cultura, en 
Paco Vilanova, i penso que l’havíem de tenir, que potser abans que marxi fer 
aquest record. 

Dit això, ara sí podem acomiadar l’interventor i el secretari, i podem donar pas, 
primer a les preguntes entrades per registre en temps i en forma, per donar 
resposta –bona nit– i a continuació passaríem a aquelles que es formulen per 
part de la ciutadania que avui és present al ple.” 

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

L’alcaldessa                                                                El secretari  

 

 

Pilar Díaz Romero                                                      Pedro Carmona Pérez 
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