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AJUNTAMENT  PLE 11/19  
 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
15 DE JUNY DE 2019 

 
 
A la casa consistorial d’Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les dotze 
hores del dia quinze de juny de dos mil dinou, són presents els Srs. regidors 
electes proclamats per la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, 
com a resultat de les eleccions locals dutes a terme el passat 26 de maig de dos 
mil dinou. 
 
Són els següents Srs./es.: 
 
Sra. Pilar Díaz Romero, Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sr. 
Oliver José Peña Estévez, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. Fco. Javier Giménez González, 
Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín Maestre i Sra. Claudia Acebrón 
Morales, tots ells pel Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura del 
Progrés (PSC-CP). 
                                                       
Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i 
Vera i Sra. Marta Alarcón i Puerto, tots ells per Esquerra Republicana de 
Catalunya- Gent per Esplugues-Avancem-Acord Municipal (ERC-GxE-Avancem-
AM).  
 
Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas i Sr. Diego 
Rodríguez Triano, tots ells per Ciutadans- Partido de la Ciudadanía (C’s). 
 
Sr. Jordi Pérez Pineda i Sra. Dolores Castro Leiva, tots ells per Esplugues En 
Comú Podem- En Comú Guanyem (EaCP- ECG). 
      
Sr. Marcos Sánchez Siles, pel Partit Popular (PP). 
 
 
Actua de Secretari el de la corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica. 
 
Acte seguit, es procedeix a la constitució de la Mesa d’Edat, cridant-se per part 
del Sr. Secretari de la Corporació als regidors de major i menor edat que, 
respectivament, són el regidor de major edat el Sr. Diego Rodríguez Triano i 
regidor de menor edat, el Sr. Joan Marín Maestre. 
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Oberta la sessió, s’hi entra en l’examen i debat dels assumptes inclosos en 
l’ordre del dia. 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. 
 
El senyor secretari diu: 

“Bon dia, benvinguts, benvingudes, senyors i senyores. Anem a començar l’acte 
de constitució de l’Ajuntament d’Esplugues i d’elecció d’alcalde/alcaldessa.  

L’acte es divideix en tres fases: primer, la primera de totes, la constitució de la 
Mesa d’Edat; la segona és la constitució de la corporació; i la tercera, l’elecció 
pròpiament dita de l’alcalde o alcaldessa.  

Per a la presa de possessió estan presents amb mi a la taula el regidor electe de 
major edat, senyor Diego Rodríguez, i el regidor electe de menor edat, el senyor 
Joan Marín, que prendran possessió successivament en aquest moment. Per 
això em permeto demanar-li al senyor Rodríguez que expressi si jura o promet, 
per la seva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec 
de regidor d’aquest ajuntament amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia.” 

El senyor Rodríguez diu: 

“Sí, lo prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Acte seguit senyor president, prendrà possessió el primer vocal.” 

El senyor Rodríguez diu: 

“¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente con la 
obligación del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al Rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña?” 

El senyor Marín diu: 

“Sí, lo prometo.” 
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ACORD NÚMERO DOS.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL. 
 
El senyor secretari diu: 

“Acte seguit, donem per constituïda la Mesa d’Edat, i procedirem a la constitució 
de la Corporació. Amb aquesta finalitat, totes les regidores i regidors electes 
hauran d’expressar el seu compromís amb la Constitució, mitjançant la fórmula 
que els llegiré seguidament, i que posteriorment aniré citant-los d’un en un, als 
efectes que expressin el seu acatament, o no acatament, en el seu cas.  

La fórmula és idèntica a la que s’acaba de llegir per la Mesa, i és la següent: 
«Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment amb les 
obligacions del càrrec de regidor o regidora d’aquest ajuntament amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?» 
La lectura es farà de major a menor representació, amb la primera persona que 
encapçala la llista electoral, fins l’últim partit polític representat. 

Per això, senyora Pilar Díaz.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, ho prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Gràcies. Senyor Eduard Sanz?” 

El senyor Sanz diu: 

“Sí, prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyora Sara Forgas?” 

La senyora Forgas diu: 

“Sí, ho prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyor Oliver Peña?” 

El senyor Peña diu: 

“Sí, prometo.” 

La senyora Zamora diu: 

“Sí, ho prometo.” 
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El senyor secretari diu: 

“Senyor Manuel Pozo?” 

El senyor Pozo diu: 

“Sí, ho prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“La senyora Maribel Aguilera.” 

La senyora Aguilera diu: 

“Sí, ho prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyor Francisco Javier Giménez?” 

El senyor Giménez diu: 

“Sí, ho prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyora Montse Pérez?” 

La senyora Pérez diu: 

“Sí, ho prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyora Claudia Acebrón?” 

La senyora Acebrón diu: 

“Sí, ho prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyor Oriol Torras?” 

El senyor Torras diu: 

“Sí, ho prometo per imperatiu legal i fins la consecució de la república catalana.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyora Hermínia Villena.” 

La senyora Villena diu: 
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“Sí, ho prometo per imperatiu legal i fins la consecució de la república catalana.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyor Juan Carlos Sillero.” 

El senyor Sillero diu: 

“Sí, ho prometo per imperatiu legal i fins la consecució de la república catalana.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyora Marta Alarcón?” 

La senyora Alarcón diu: 

“Sí, ho prometo per imperatiu legal i fins la consecució de la república catalana.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyor Julio Roldán?” 

El senyor Roldán diu: 

“Sí, lo prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyora Gemma García.” 

La senyora García diu: 

“Sí, lo prometo.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyor Jordi Pérez.” 

El senyor Pérez diu: 

“Sí, ho prometo per imperatiu legal.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyora Dolores Castro?” 

La senyora Castro diu: 

“Sí, ho prometo per imperatiu legal.” 

El senyor secretari diu: 

“Senyor Marcos Sánchez?” 
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El senyor Sánchez diu: 

“Sí, ho juro.” 
 
El senyor secretari diu: 

“Moltes gràcies a totes i a tots. Amb permís de la presidència, es declara 
constituït aquest ajuntament.  

 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- ELECCIÓ D’ALCALDE/SSA DE LA CORPORACIÓ. 
 
Seguidament, es procedirà a l’elecció d’alcalde o alcaldessa, per a la qual cosa 
cediré la paraula als diferents partits polítics perquè manifestin si estimen oportú 
presentar candidat o candidata, començant pel Partit Socialista.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Partit Socialista de Catalunya presenta com a candidata la senyora Pilar 
Díaz.” 

El senyor Torras diu: 

“Esquerra Republicana no presentem candidatura.” 

El senyor Roldán diu: 

“El partido de Ciudadanos presenta candidatura, con el candidato Julio Roldán.” 

El senyor Pérez diu: 

“Esplugues en Comú Podem presenta com a candidat Jordi Pérez.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Des del Partit Popular d’Esplugues no presentarem candidatura.” 

 
El senyor secretari diu: 

“Moltes gràcies. I acte seguit, disposen vostès d’unes paperetes i uns bolígrafs 
també, i els prego que expressin en elles el seu vot. 

(Pausa)  

Si ho han pogut fer ja, doncs, tornaré a llegir d’un en un, i els prego que 
s’apropin a la urna i ho dipositin dintre. Els membres de la Mesa seran els dos 
últims que dipositin el seu vot. 
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En primer lloc, senyora Pilar Díaz. 

Senyor Eduard Sanz. 

Senyora Sara Forgas. 

Senyor Oliver Peña. 

Senyora Montse Zamora. 

Senyor Manuel Pozo. 

Senyora Maribel Aguilera. 

Senyor Javier Giménez. 

Senyora Montse Pérez. 

Senyora Claudia Acebrón. 

Senyor Oriol Torras. 

Senyora Hermínia Villena. 

Senyor Juan Carlos Sillero. 

Senyora Marta Alarcón. 

Senyor Julio Roldán. 

Senyora Gemma García. 

Senyor Jordi Pérez. 

Senyora Dolores Castro. 

Senyor Marcos Sánchez. 

Senyor Joan Marín. 

Senyor Diego Rodríguez. 

Acte seguit, procedirem a extreure tots els vots i al seu recompte.  

En blanc. 

Jordi Pérez. 

Julio Roldán. 

Jordi Pérez. 

Pilar Díaz. 
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Jordi Pérez. 

Julio Roldán. 

Julio Roldán. 

Jordi Pérez. 

Pilar Díaz. 

Jordi Pérez. 

Jordi Pérez. 

Pilar Díaz.  

Pilar Díaz.  

Pilar Díaz.  

Pilar Díaz.  

Pilar Díaz.  

Pilar Díaz.  

Pilar Díaz.  

Pilar Díaz.  

Pilar Díaz.  

Amb un total d’11 vots, Senyora Pilar Díaz, representa majoria absoluta; 6 vots 
senyor Jordi Pérez; 3 vots senyor Julio Roldán; i 1 vot en blanc. Amb aquest 
resultat, ha estat elegida per majoria absoluta alcaldessa d’aquest ajuntament la 
senyora Pilar Díaz.” 

El senyor Rodríguez diu: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment amb les 
obligacions del càrrec d’alcaldessa d’aquest ajuntament amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

La senyora Díaz diu: 

“President de la Mesa d’Edat, sí, ho prometo.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs, en primer lloc, moltíssimes gràcies, molt bon dia a tothom. Gràcies 
per ser avui aquí, en el ple més important, més solemne durant tot el mandat, 
durant aquests quatre anys, i abans de fer la darrera intervenció de cloenda del 
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ple, el que sí que tindrem és l’oportunitat, si els grups així ho desitgen, de poder 
intervenir. 

Abans de fer-ho, sí que per a mi és un grandíssim honor donar la benvinguda 
als nous regidors i regidores. També desitjar el millor als que tornen a repetir 
aquests quatre anys i, si em permeten, m’agradaria molt poder fer lliurament de 
la insígnia de la nostra ciutat, del nostre ajuntament, que és el que farem 
justament a continuació. 

Bé, i ho farem en el mateix ordre, començant pel Grup Municipal Socialista, i en 
aquest cas pel senyor Eduard Sanz.  

La senyora Sara Forgas. 

El senyor Oliver Peña. 

La senyora Montserrat Zamora. 

El senyor Manel Pozo. 

La senyora Maribel Aguilera. 

El senyor Javier Giménez. 

La senyora Montse Pérez. 

El senyor Joan Marín. 

La senyora Claudia Acebrón. 

El senyor Oriol Torras. 

El senyor Torras diu: 

“Agraeixo molt la distinció però hi renuncio perquè ja la tinc.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé.  

La senyora Hermínia Villena. 

El senyor Juan Carlos Sillero. 

Molta sort, que t’estrenes en aquests quatre anys. Molta sort i molts encerts. 

I la senyora Marta Alarcón, per tancar el Grup Municipal d’Esquerra. 

Molta sort i molts encerts també. Moltes ganes de treballar juntes. 

Per part del grup municipal –deia que tancàvem això, el Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya– de Ciutadans. 
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El senyor Julio Roldán. 

Molta sort, com deia també als companys del Grup d’Esquerra. 

La senyora Gemma García. 

Felicidades. Mucha suerte también y muchos aciertos. 

El senyor Diego Rodríguez. 

Ara passem al Grup En Comú Esplugues. El senyor Jordi Pérez. 

Molta sort i molts encerts també. 

I aquí tinc Dolores Castro però jo li dic senyora Lola Castro. 

I per acabar, al Grup del Partit Popular Esplugues, el senyor Marcos Sánchez. 

Enhorabona, resistint a la comarca.  

Doncs, amb això, amb aquesta benvinguda, amb els millors desitjos per a 
tothom, per a aquells regidors i regidores que formaran part del govern 
municipal, per a aquells que també controlaran i impulsaran les accions d’aquest 
govern, en aquest moment, abans de tancar aquesta sessió solemne, donaré 
l’oportunitat, si així ho volen, de poder participar, de poder intervenir, en l’ordre 
de menor a major en representació, perquè vostès puguin adreçar les paraules 
que estimin oportunes. I si és així, començaríem pel senyor Sánchez.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Bon dia a tots. En primer lloc, és obvi que volem felicitar la 
nova alcaldessa d’Esplugues, la Pilar Díaz, que en el dia d’avui ha obtingut la 
majoria absoluta, la confiança d’aquest ple municipal, per ser investida 
alcaldessa de la nostra ciutat i governar els propers quatre anys.  

Felicitar també, des del Grup Municipal del Partit Popular, al conjunt de regidors 
i regidores del consistori, siguin del partit que siguin, els quals, estic convençut, 
serem capaços de trobar els comuns denominadors necessaris per tal 
d’impulsar grans acords de ciutat en benefici del conjunt de la ciutadania. 

Permetin-me també que exposi breument el motiu que ens ha portat a no 
presentar la meva candidatura a alcalde en aquest ple d’investidura, i a votar en 
blanc aquesta votació d’elecció d’alcalde o alcaldessa.  

Des del Partit Popular hem entès el missatge de les urnes. El passat 26 de 
maig, els ciutadans van parlar i ho van fer de forma clara, van votar per un 
govern determinat i per un govern fort. I a la resta de forces polítiques ens van 
enviar a l’oposició, i en el nostre cas, a l’oposició del racó de pensar. Sempre 
hem defensat i defensem que es pot governar des del govern, però també es pot 
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governar des de l’oposició. Esperem que aquest mandat es caracteritzi també 
pel diàleg, per les negociacions, per l’enteniment entre gent que pensa diferent, 
pel pacte, i finalment per l’acord. Que la majoria absoluta socialista no serveixi 
per governar de forma absolutista. Tant de bo el govern entengui que els vots de 
l’oposició tenen el mateix valor quan es governa en minoria que quan es 
governa amb majoria absoluta. 

Ja els avanço que durant aquests quatre anys no volem tenir un paper, ni 
simbòlic ni residual. Farem oposició constructiva i útil a aquesta ciutat. Una 
oposició que, com bé deia l’alcaldessa, té una doble vessant: el control i la 
fiscalització del govern, però també l’obligació que tenim com a partits de 
l’oposició de generar una alternativa política il·lusionant a aquest govern. Com 
aquests quatre anys, sempre podran trobar en aquest portaveu actitud 
propositiva, dispositiva al pacte i amb ganes d’acordar amb qui sigui, sempre 
que beneficiï el conjunt de la nostra ciutat.  

Acabo, i permetin-me que sigui amb una petita referència personal. Ara fa quatre 
anys, i ara des de fa vuit anys també, jo formava part de la Mesa d’Edat com a 
regidor més jove del consistori, i avui estic molt i molt feliç de comprovar que en 
aquesta legislatura són molts més els joves que han decidit canalitzar la seva 
vocació política servint la seva ciutat. Jo no soc ningú per donar cap consell, i no 
ho penso fer, però fa uns anys jo estava en aquesta situació i ara estic en una 
altra, però he de dir que recordo amb molt «carinyo» aquesta il·lusió infinita per 
les primeres vegades de tot dintre d’aquesta casa. Gaudiu-lo intensament, 
apassionadament, i no permeteu que ningú us robi aquesta il·lusió que avui 
sentiu. Senyora alcaldessa... 

Crec que aquest discurs l’havia d’haver fet abans de les eleccions. 

Acabo. Senyora alcaldessa, senyores i senyors regidors, gràcies i a la feina.” 

La senyora Díaz diu: 

“Gràcies, senyor Sánchez. I ara li passo la paraula al senyor Pérez.” 

El senyor Pérez diu: 

“Bon dia, bon dia a tothom. Primer de tot, donar i felicitar el PSC d’Esplugues i a 
la cap de llista pels seus resultats.  

Segon: des d’Esplugues en Comú Podem donem les gràcies a les 2.482 
persones que ens van votar i han apostat pel nostre projecte polític municipalista 
progressista d’esquerres, i ecologista, nascut de la confluència d’Iniciativa, 
Esquerra Unida i Alternativa, Canviem Esplugues, Catalunya en Comú i Podem.  
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A Esplugues han guanyat clarament les esquerres, i les dretes tenen el pitjor 
resultat de tot l’històric de les eleccions municipals. Ens hem de felicitar 
col·lectivament.  

S’inicia una legislatura on l’experiència ens demostra que la majoria absoluta del 
PSC vaticina un escenari on a la resta de formacions polítiques ens serà difícil 
incidir en les decisions que prengui l’equip de govern. En aquest sentit, 
lamentem també que no hi ha hagut cap proposta des del PSC a dia d’avui, com 
sí ha passat en altres poblacions, per intentar obrir-se a la participació de més 
actors polítics amb un pacte de col·laboració en la governabilitat de la ciutat, i on 
es poguessin discutir grans temes de ciutat, amb la màxima participació. 

Davant, per tant, d’aquesta repetició de temps que crèiem ja superats de 
governs de majoria absoluta del PSC, la nostra presència com a formació 
política es fa encara més necessària per poder fiscalitzar la tasca de govern des 
de l’oposició i estar vigilants davant les polítiques portades a terme. 

El nostre compromís serà treballar per fer d’Esplugues una ciutat més ecològica 
i sostenible, impulsant accions que ens permetin afrontar la transició energètica, 
reduir la contaminació, millorar la recollida selectiva de residus i protegir el 
nostre entorn natural.  

Haurem de fer front al tema de l’habitatge. Els joves han de poder viure a la 
nostra ciutat. Recordem que Esplugues és la quarta ciutat més cara de 
Catalunya pel que respecta al preu d’habitatge. Hem de fer front a l’emergència 
habitacional. Defensarem la construcció de pisos públics de lloguer d’habitatge 
públic i potenciarem polítiques que millorin les condicions dels llogaters. Volem 
que els compromisos signats a l’anterior legislatura sobre habitatge públic es 
portin a la pràctica el més aviat possible.  

Estarem atents a què Esplugues es regeixi en termes de justícia social, fer front 
a situacions de pobresa energètica, desnonaments, manca de recursos 
econòmics, intentant la remunicipalització de serveis i estenent la tarifació social. 
Defensarem els serveis públics de qualitat i universals, volem que l’Ajuntament 
d’Esplugues sigui exigent amb altres administracions i aposti per la creació 
d’una residència de gent gran pública i que es posi en funcionament el tercer 
centre d’atenció primària.  

Tot això i més ho intentarem fer des de la nostra tasca institucional. Per a 
Esplugues en Comú Podem serà als carrers, al costat dels moviments socials i 
veïnals, de les marees de salut i educació, dels pensionistes, dels sindicats, de 
la PAC. No oblidem que venim de les places i els carrers.  

Esplugues en Comú Podem som un projecte col·lectiu de base municipalista, 
que té com a objectiu ser una eina útil per a la gent de la nostra ciutat, per posar 
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al centre de la nostra tasca política que la ciutadania sigui el motor de canvi que 
necessitem, i que les persones i els seus drets se situïn en el centre de l’acció 
política: treballs dignes, drets a l’habitatge, drets socials, salut pública, educació 
pública, cultura i sobirania.  

Des del nostre grup ens comprometem a treballar amb transparència, 
honestedat, rigor i il·lusió, perquè al final de la legislatura hàgim aconseguit 
entre tots i totes millorar la ciutat i la vida dels seus habitants. I també volem 
recordar i agrair la feina de tots i totes les regidores que s’han presentat, des del 
primer ajuntament democràtic: els companys del PSUC, del PCC, d’Esquerra 
Unida i Alternativa, de Canviem Esplugues i d’Iniciativa per Catalunya – Verds. I 
volem tenir un record especial per als diferents caps de llista que ens han 
representat, com el Juan Artacho, com el Daniel Tambó, com el Santi Campo, 
com la Isabel Puertas, com la Lídia Ibáñez i com el Julián Carrasco.  

Per acabar, explicar que he presentat la meva candidatura com a alcalde perquè 
el nostre programa presenta diferències importants a les del grup majoritari, i 
pensem que és imprescindible fer-ho visible i treballar per fer-ho possible. 
Moltes gràcies. 

La senyora Díaz diu: 

“Gràcies, senyor Pérez. Ara té la paraula el senyor Roldán.” 

El senyor Roldán diu: 

“Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Desde el Grupo Municipal de 
Ciudadanos Esplugues, en primer lugar, también felicitar a la nueva alcaldesa y 
al PSC por el resultado en las elecciones en Esplugues, y también confirmar que 
desde Esplugues, al Grupo Municipal de Ciudadanos me refiero, lo que venimos 
a hacer es fundamental y básicamente, queremos focalizar mucho esto, a hacer 
política para la ciudad, política municipal, con mayúsculas. Vamos a trabajar 
desde nuestro proyecto y desde nuestras convicciones para mejorar la vida de 
las personas en cada uno de los barrios. Hemos aumentado nuestra 
representación de un concejal, de dos a tres en este caso. Dar la enhorabuena a 
los nuevos concejales, especialmente a los de mi grupo, les deseo lo mejor a 
todos. 

Y bien, luego un poco nos toca, la ciudadanía nos ha puesto en la oposición, 
nos ha puesto a que trabajamos en fiscalizar la acción de gobierno, a que 
defendamos nuestro proyecto y también a que hagamos un trabajo como ha 
sido hasta ahora, constructivo también cuando se puede, y vamos a ver cómo 
se gestiona esta mayoría absoluta por parte del equipo del gobierno, del que, 
bueno, según las primeras impresiones, parece que hay una mano tendida, 
abierta a llegar a consensos. Sin duda, cuando uno reforma la ciudad, cuantos 
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más consensos se consiguen en cada una de esas reformas es más duradera y 
más sostenible. Nos van a encontrar si esa es la actitud, y venimos 
fundamentalmente a eso. Remarcar, como digo, dos cosas: venimos a hacer 
política fundamentalmente municipal, venimos a trabajar, eso sí que lo podemos 
prometer, y nos encontraremos… Estamos donde nos ha puesto la ciudadanía, 
haremos la oposición que nos toca, y ojalá –ojalá– encontremos caminos que 
mejoren la vida de las personas en Esplugues, que haya consenso y que 
podamos acatar reformas que esta ciudad necesita, para hacer de nuestra 
Esplugues una ciudad mejor, en definitiva. Gracias” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, gràcies, senyor Roldán. I ara és el torn del senyor Torras.” 

El senyor Torras diu: 

“Gràcies, bon dia a tothom. Jo soc dels que repeteixo per segona vegada –bé, 
repeteixo per primera vegada– però realment sento l’emoció del primer dia, eh?, 
i nervis. Espero que podré acabar aquestes paraules perquè a vegades a mi 
se’m talla la veu.  

Realment és un dia molt important, per a nosaltres és un dia de festa perquè, de 
fet, avui comença l’onzè mandat municipal, l’onzena legislatura d’aquest 
ajuntament d’aquest període democràtic, i només per això a nosaltres ja ens 
sembla que és un dia de festa, que és un dia de celebració. Perquè aquests 21 
regidors que estem aquí avui asseguts, que hi puguem ser i puguem parlar, 
doncs, és perquè han passat moltes coses, molta gent ha patit, hi ha hagut molt 
patiment perquè es pugui arribar a un dia com avui, i per tant, només per això ja 
entenem que és un dia de celebració.  

Però tenim un altre motiu de celebració nosaltres, que és que el nostre partit, 
Esquerra Republicana, que és el partit degà de la política a Esplugues, fa 88 
anys que hi som, ens agradaria dir «ininterrompudament» però ja sabem que 
això no va ser possible per una guerra, però sí que fa 88 anys que hi som, i 
aquesta vegada ens hem convertit en la primera força a l’oposició, i això és un 
motiu que ens omple d’orgull. De fet, ens han votat 4.605 persones, un 18 per 
cent, i de fet, mai ningú ens havia votat tant, o sigui, mai no ens havia votat tanta 
gent, de fet, mai ens havia votat tanta gent nova, ens ha votat molta més gent 
per primera vegada que no gent que hagi repetit, i de fet, cap partit excepte el 
PSC havia tret mai tants vots com nosaltres aquesta vegada. Per tant, per a 
nosaltres això és un motiu d’orgull que ens empeny a continuar i a seguir 
treballant com ho hem fet fins ara, i a més a més això ha representat treure el 
doble de regidors dels que teníem i, per tant, jo mateix i l’Hermínia, el Joan 
Carles i la Marta, serem els nous regidors d’aquest grup municipal republicà, 
que esperem que puguem treballar com fins ara, o millor.  
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De totes maneres, per això, avui no direm allò que volem representar els 4.605 
votants perquè nosaltres, de fet, volem representar a tothom. De fet, volem 
representar els que ens han votat, els que no ens han votat i els que no han 
votat, perquè entenem que els 21 regidors d’aquest ajuntament representem els 
47.000 habitants de la ciutat, tots i cadascun, i nosaltres ho sentim així i 
treballarem des d’aquest punt de vista. I és per això que la nostra acció, en 
aquest cas a l’oposició, seguirà sent com ho ha sigut en els últims anys, a favor 
de tota la ciutadania d’Esplugues, i així ho hem demostrat. De fet, hem votat 
propostes i mocions de tots els grups municipals d’aquest ajuntament, n’hi havia 
vuit la legislatura passada, i no perquè una moció la presenti Ciutadans o la 
presenti el PP, si és a favor de la ciutadania, Esquerra Republicana, per què 
no?, moltes vegades hem emès aquest vot, i ho fem amb aquest esperit d’això, 
de servei, com em sembla que ha de ser, eh? 

I tot això ho volem fer malgrat la majoria absoluta del PSC, que entenem que la 
ciutat perd en riquesa política i entenem que una majoria absoluta dona menys 
estímul al grup que la té per col·laborar amb la resta de forces polítiques. No és 
la situació més còmoda per a nosaltres, és evident, però entenem que és 
evident que així ho ha volgut la ciutadania, així ho respectem, i és per això que 
felicitem el Partit dels Socialistes per aquest magnífic resultat que han tret, i 
felicitem l’alcaldessa per haver tret els vots suficients per ser investida una nova 
vegada. Per tant, enhorabona a tothom. Nosaltres ho farem tan bé com sabrem. 

En nosaltres trobareu, com a equip de govern, un aliat fidel de la ciutadania 
d’Esplugues, i sempre ho farem des d’un punt de vista progressista, d’esquerres, 
republicà, no nacionalista però independentista. I també m’agradaria dir que 
aquest onzè mandat municipal no és un mandat normal, no podem dir allò que 
es la festa de la democràcia aquesta vegada, perquè vivim un episodi de 
repressió salvatge de les idees, indigne d’una democràcia, i que entenem que és 
un episodi molt perillós que veurem com acabarà. El president del nostre partit 
és la presó, ha guanyat unes eleccions i no pot recollir l’acta d’eurodiputat, i la 
nostra secretària general viu a Suïssa i no pot posar un peu a la Unió Europea. 
Per tant, entenem que això dona unes circumstàncies que no són normals. 
Tenim presos polítics, tenim exiliats i tenim un veí de la nostra ciutat, l’Adrià, que 
tampoc pot trepitjar la nostra terra. Per tant, perdoneu que m’emocioni però per 
a nosaltres no és un moment normal, i entenem que no ho ha de ser per a 
ningú. 

Voldria donar les gràcies, per això, a tothom que és aquí, per començar. Avui, 
aquesta sala tan plena és un goig veure-la. De fet, és l’únic dia de l’any en què 
s’omple d’aquesta manera i, per tant, des d’aquí voldríem animar la ciutadania 
que ha vingut avui a seguir venint, a seguir els plens, perquè entenem que això 
forma part també de la vida política de la ciutat, i entenem que és bo que així 
sigui.  
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Voldria donar les gràcies també al secretari i a l’interventor per les facilitats que 
ens han donat, tant al grup sortint com als regidors entrants. Voldria donar les 
gràcies als companys del partit, a la secció local, molts dels quals són aquí, i 
que hem pogut fer una campanya, a part de molt bona, molt divertida, ens ho 
hem passat molt bé els tres companys que a partir d’ara també seran regidors, 
l’Hermínia, la Marta i el Joan Carles, i bé, a tothom que és aquí, especialment 
també als meus pares, que avui també són aquí i m’acompanyen, i a qui també 
els ho agraeixo molt. Gràcies i bona feina a tothom.” 

La senyora Díaz diu: 

“Moltíssimes gràcies, senyor Torras i, de fet, als quatre portaveus que han 
intervingut avui, perquè les seves paraules han estat també a l’alçada de la seva 
dignitat. Crec que avui, sí, és per a nosaltres el dia i la festa de la democràcia, 
ho va ser el dia de les eleccions, el 26 de maig, però avui també, amb la 
constitució per, sí, onzena vegada –per onzena vegada– d’aquest consistori en 
democràcia, des dels primers ajuntaments democràtics. També és una festa de 
la democràcia i així es pot percebre quan mirem les persones, la ciutadania, la 
gent que ens ha volgut acompanyar avui en aquest ple, i jo torno a agrair 
aquesta possibilitat. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. 

Jo, en primer lloc, com és lògic, vull començar per l’apartat d’agraïments, com no 
podia ser d’una altra manera, perquè en aquesta vida és molt important ser 
agraïda. I per això voldria, primer, començar per agrair a tots els veïns i veïnes 
que han dipositat la seva confiança en nosaltres, en el nostre equip, en el nostre 
projecte, a les darreres eleccions municipals. Sense aquest fort suport, avui no 
podríem ser aquí, no podríem continuar al capdavant del govern de la nostra 
ciutat i, per tant, per a nosaltres és molt important i molt valuós aquest suport 
traduït en vots que es va produir el passat 26 de maig. 

També vull expressar, com és lògic, la meva gratitud als meus companys i 
companyes. Primer, als de candidatura. Alguns avui ens han pogut acompanyar 
aquí, i sí, també per a nosaltres va ser una festa, una manera divertida també 
d’explicar el nostre projecte. Alguns eren gent de carnet, gent de partit; altres 
eren gent diversa, gent que milita en Esplugues més que militar en el PSC, i per 
tant, vull reconèixer aquella gent que és diversa, que és de barri, que és senzilla, 
que és humil però no deixa d’estar molt ben preparada, que ens ha volgut 
acompanyar en la nostra candidatura i que de pas també ens han ensenyat 
moltes coses a alguns que ja pensem que portem un cert temps i que tenim una 
certa experiència. 

Ells són els que en aquesta sessió d’avui m’han donat la confiança, ja no només 
la candidatura sinó els que han sortit regidors i regidores i, per tant, ells també 
representen el que deia abans, aquesta gent senzilla, aquesta gent humil, 
aquesta gent que sempre té ganes, que sempre té il·lusió de servir a la nostra 
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ciutadania. Ells combinen experiència però també renovació i, de fet, els quatre 
regidors nous del nostre grup municipal són gent per sota dels 35 anys, perquè 
pensem que és imprescindible saber combinar aquesta experiència amb 
aquesta força que ens aporta la gent jove de la nostra ciutat. 

Però a més, fèiem una mica de repàs quan vostès parlaven, i me n’adono que 
som 10 les persones, 10 de 21, els regidors i regidores que s’estrenen per 
primera vegada en aquest mandat, i això és molt important. Això és un grau de 
renovació, no per part del govern, també per part de la resta de grups, o no per 
part, encara no som govern, tot i que m’acaben d’investir alcaldessa per part del 
Grup Municipal Socialista, sinó per part de la resta de grups municipals. Ha estat 
un esforç molt important de renovació i penso que això serà també molt 
important per tirar endavant. 

Permetin-me també que pugui demostrar la meva gratitud als que ens han 
precedit, des del govern o des de l’oposició, no voldria fer distinció d’això, i per 
tant, és molt important saber seguir el camí dels que van començar en el seu 
moment, ara que es fan quaranta anys d’ajuntaments democràtics, de gent que 
va entrar en els ajuntaments després de la dictadura franquista. Eren moments 
difícils, segurament fins i tot amb més il·lusió. No sé si més que la que tinc jo, 
que sempre tinc la il·lusió intacta, però si més no, l’any 79 la il·lusió era molt 
gran, estava tot per fer després d’una dictadura, però aquesta gent ens ha 
mostrat un camí, ens ha guiat fins arribar a aquest moment, on hem pogut 
consolidar les nostres institucions democràtiques. Per tant, crec que sempre és 
important recordar els alcaldes que m’han precedit, en Toni Pérez i el Lorenzo 
Palacín, i com no, regidors i regidores de tots els colors, que també ens han 
ensenyat moltes coses per poder arribar l’any 2019 a poder constituir de nou 
aquest consistori. 

Voldria fer una menció especial als regidors i regidores que acaben de deixar la 
seva acta com a tals, i evidentment, de la resta de grups municipals, perquè han 
donat el millor que tenien per poder treballar en pro de la ciutadania 
d’Esplugues, en pro del bé comú, però especialment m’agradaria fer una 
especial menció a l’Antonio Hernández i a la Mariber Peláez. Perquè l’Antonio... 

L’Antonio durant vuit anys també ha sacrificat moltes coses –família, oci, lleure, 
el seu temps lliure– però sobretot ens ha donat una grandíssima lliçó de 
superació a tots nosaltres. I, per tant, jo li agraeixo, no només tota la feina que 
ha fet, sinó especialment que avui ens hagi pogut acompanyar en aquesta 
sessió tan important. 

I a la Mariber Peláez, que no ho ha pogut fer però que, en qualsevol cas, ella 
sempre en la defensa de l’escola pública, entre d’altres coses, com a professora 
d’un institut públic de la nostra comarca, i de qui vull ressaltar rigor, dedicació, 
planificació, sentit comú, honestedat, austeritat i segurament molts més 
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adjectius dels que ara mateix podria desgranar. De manera que, Mariber, 
moltíssimes gràcies també. 

Vull agrair la feina feta durant aquests quaranta anys per treballadors i 
treballadores de l’ajuntament. Alguns ja no hi són, alguns malauradament van 
traspassar, fins i tot treballant per la ciutat. Altres es van jubilar, van marxar per 
una excedència, alguns aquí continuen, alguns d’aquí a poc faran trenta anys al 
servei d’aquesta ciutat, i sense aquest equip magnífic seria impossible tirar 
endavant la ciutat. Això no és una cosa d’una persona, no és una cosa d’un 
equip ni de deu ni d’onze ni de vint-i-un regidors i regidores, això no funcionaria 
si no fos perquè tenim sempre la màquina a punt. I la màquina la tenim a punt 
gràcies a gent molt compromesa, que treballa moltes vegades de manera molt 
silenciosa, que no són cares conegudes però que també ho donen tot i una 
miqueta més perquè aquesta ciutat pugui funcionar, perquè aquest ajuntament 
pugui estar al servei de la nostra ciutadania, de manera que sí que demano un 
aplaudiment per als treballadors i treballadores de la casa. 

I jo també m’emociono, senyor Torras. Sembla mentida, perquè porto uns anys, 
però això jo crec que no ho perdré mai. I en aquest moment vull agrair a la meva 
família la paciència infinita i el seu suport incondicional. Primer, el suport del 
Ramón, que el tinc a casa i m’aguanta, i que, per cert, avui celebrem 23 anys de 
casats.  

També el suport de les dues alegries de la meva vida, de l’Alejandro i de 
l’Adriana. Avui l’Alejandro no ens pot acompanyar perquè té exàmens a la 
universitat, i hem prioritzat això a una sessió tan important i tan solemne com 
aquesta, però l’Adriana sí ho fa, i ells saben que són, com deia, l’alegria de la 
meva vida, que sempre m’arrenquen un somriure en el pitjor moment, quan les 
preocupacions són aquelles que semblen insalvables, i que sempre em donen 
una manera diferent de veure la vida, amb un prisma diferent de veure les coses 
i els problemes i, per tant, també vull agrair aquí, de manera més pública, el 
suport dels meus fills, que són la meva raó d’existir i de viure. 

Vull agrair als meus sogres, que ells saben que per a mi són uns segons pares, i 
ho saben, saben que ho dic de manera molt sincera. Vull agrair les meves 
germanes, amb qui tinc teixides tantes complicitats i també tantes hores de cura 
en aquests moments en què els nostres pares ens necessiten, que crec que 
l’Alícia i la Rosa es mereixen també un grandíssim reconeixement per la meva 
banda. 

Pero permítanme sobre todo que deje para el final un especial reconocimiento, 
ya lo saben, a mis padres. Dos personas sencillas pero muy valientes, que 
nacieron a mil quilómetros de aquí, en época de la segunda república, en el año 
34, pero con solo dos años vieron cómo la Guerra Civil, el estallido de la Guerra 
Civil y lo que vino después, les robó la infancia y les robó la juventud. Y se 
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truncaron para siempre sus oportunidades de educarse, de instruirse, de 
progresar. Y mi padre, además, se quedó huérfano de padre. Ellos saben que 
nadie regala nada y ellos saben perfectamente que para conseguir algo hay que 
trabajar de sol a sol sin descanso.  

Mis padres, evidentemente, no pudieron estudiar más allá del nivel básico y por 
eso emigraron, fueron, vinieron, volvieron, trabajaron, echaron horas y se 
sacrificaron para que sus hijas pudieran estudiar, pudieran tener un nivel 
educativo superior a ellos. Y eso es lo que hicimos: estudiar. Es la mejor 
herencia que nos han podido dejar. Ellos me han transmitido la cultura del 
esfuerzo, a no rendirme nunca, a levantarme cuando me caigo y, sobre todo, a 
ser honesta.  

Ése es uno de los motivos que me han llevado a dedicarme a los asuntos 
públicos. Yo estoy aquí, en parte por ellos. Por gente como mis padres. Algunos 
también están aquí, son personas y las reconozco, son como mis padres. 
Porque una nunca debe olvidar sus orígenes y porque si éste se puede 
considerar un caso de éxito, yo quiero muchos casos de éxitos en mi ciudad. 
Siento orgullo de representar a la clase trabajadora que prospera gracias a las 
oportunidades y a las becas. Sí, porque a veces la redistribución de la riqueza 
triunfa, y por eso yo tengo la necesidad diaria de dejarme especialmente la piel 
por aquellos que no tienen voz, que no tienen poder, que no tienen influencia, y 
que generalmente, aparte de no tener recursos, no tienen oportunidades. 

Doncs bé, gràcies, crec que la meva mare en aquest moment està en un altre 
estadi, però gràcies a la mare i gràcies al pare per donar-me el millor que tinc. 

Doncs bé, parlava a l’inici de la confiança dipositada en el nostre projecte, i 
enguany, sí, celebrem els quaranta anys d’ajuntaments democràtics, amb un to 
d’absoluta humilitat i de servei –no ho puc deixar de manifestar– que els 
socialistes portem exactament quaranta anys governant aquesta ciutat. És un fet 
i una realitat. I ho torno a dir, és amb un to completament humil. Però és cert 
que és així, i ho hem fet en diferents formes, amb diferents composicions, en 
diferents contextos, també amb coalició de governs, sense coalició de govern, 
durant el que hem anomenat el bipartidisme, la fi del mateix, del bipartidisme, 
amb una societat que, en qualsevol cas, ha canviat radicalment, si pensem en 
l’any 79.  

Amb el desgast evident de prendre decisions que no sempre agraden a tothom, 
de prioritzar projectes, perquè no sempre ho podem fer tot. De cometre errors, 
perquè som humans, i en aquesta quaranta anys podem exhibir un expedient 
d’encerts però, malauradament, també tenim un expedient d’errors, que ens 
agrada de vegades amagar-lo però que és real. Sí, ens hem equivocat en 
aquests quaranta anys. I jo assumeixo els errors propis i fins i tot els errors dels 
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que ens han pogut precedir. Però amb aquests errors l’únic que podem fer és 
disculpar-nos, aixecar-nos, rectificar i aprendre d’ells.  

En qualsevol cas, el meu to ara és d’humilitat però alhora és d’orgull, perquè el 
resultat de les eleccions municipals del 26 de maig renova de nou la confiança 
en el nostre projecte i en la nostra proposta de construir ciutat. A la nostra 
manera d’interpretar com construir oportunitats, com construir quotes de 
benestar, com construir cohesió social, com construir pau i com construir futur. I 
en aquest moment aquest compromís renovat no pot significar una altra cosa 
que il·lusió renovada, que major exigència i encara més dedicació per treballar 
al servei de la gent d’Esplugues. 

Dit això, i s’ha dit també per part d’alguns, però dit això, soc conscient que hi ha 
molta gent que no ens ha votat, ho sabem. Gent que s’identifica amb altres 
idees, gent que té una altra manera d’interpretar la nostra ciutat, o directament 
gent que pensa que ho hem fet malament, i també hem de saber escoltar-los.  

Però jo crec que això em porta a expressar el màxim respecte als regidors i 
regidores d’altres formacions polítiques aquí representades. Vostès representen 
milers de vots, milers de vots de la ciutadania d’Esplugues, i això és molt 
important. Nosaltres no ho podem oblidar i no ho devem oblidar. De manera que 
nosaltres, durant aquests quatre anys volem governar amb aquesta realitat, no 
volem governar d’esquenes a la realitat del que vostès representen. Per al 
govern municipal la vostra opinió sempre serà important, les vostres aportacions 
mai, mai, no seran menystingudes. Sàpiguen que jo personalment espero molt 
de tots vostès, nosaltres no vindrem aquí a cobrir l’expedient, ni els regidors que 
formin el govern municipal ni els regidors que formin l’oposició. Sabem que no 
vindrem aquí a cobrir, torno a dir, l’expedient, sinó a aportar el millor que tenim. I 
ho torno a dir perquè crec que és important: vostès per a nosaltres signifiquen 
molt, màxim respecte, i màxim respecte als milers de persones que els han 
votat. 

Vull recordar, algú ho ha fet de passada, però ho faré una miqueta més amb 
detall, sense allargar-me, que amb la gran majoria de vostès, alguns repeteixen, 
hem treballat aquests quatre anys, hem construït pactes, hem construït 
consensos, hem aprovat coses per unanimitat, coses importants i, com no, 
també hem tingut «desencontres» lògics de la discrepància política. Però fer 
d’Esplugues un lloc millor és la nostra obligació, la dels 21 regidors i regidores, i 
sempre hem d’estar per sobre de les nostres diferències. 

En aquest nou mandat de quatre anys que ara iniciem s’obriran noves 
oportunitats per a la nostra ciutat que no podrem desaprofitar. La pèrdua 
d’oportunitats sempre redunda en algú, i malauradament sempre acostuma a ser 
la gent més vulnerable i la gent amb més necessitats. Per això vull renovar la 
meva voluntat de servei públic, i especialment la meva voluntat de suma des del 
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minut zero –zero– des d’ara mateix. Si aquesta ciutat vol tenir futur i amb vol, el 
nostre esquema de treball ha de continuar passant per força per la porta, 
sempre oberta, i per la mà sempre estesa. Això no ho impedirà una majoria 
absoluta, i a nosaltres no se’ns pujarà al cap la majoria absoluta, tenim 
experiència. 

Expresso avui, en el ple més solemne d’aquest mandat, la meva voluntat de 
sumar, d’arribar a acords, de cercar consensos, d’acceptat la crítica 
constructiva, d’aprendre d’ella i de mostrar-nos receptius a totes les propostes 
que cerquem per al bé comú. És el que ens interessa. Comptem amb tots els 
grups aquí representats, formin o no formin part del govern. Ja més clar no ho 
puc dir. No tinguin cap mena de dubte.  

En aquesta línia, us convidem a treballar des del primer dia del mandat en els 
temes de ciutat, en aquells en què la ciutadania espera que ens posem d’acord, 
deixant de banda, no la ideologia, perquè això no es pot deixar a la porta o 
deixar a casa, però sí els interessos partidistes. Serà urgent, molt urgent, 
determinar el llistat de temes de ciutat i començar a treballar-los des d’un bon 
inici, si pot ser a partir del mateix dilluns. Saben que volem tornar a promoure la 
tercera edició del pacte per reactivar l’economia i crear l’ocupació de qualitat. No 
només la volem promoure amb tots els grups aquí representats, també amb els 
agents socials i econòmics de la nostra comarca, i la gent és el que espera de 
nosaltres. Tenir una feina digna i un salari digne és el primer pas per a una vida 
digna, i aquesta ciutat aspira a viure en una societat inclusiva, on ningú, 
absolutament ningú, es quedi enrere. 

Però avui, m’encantaria però crec que no és el dia de desgranar l’actual Pla 
d’actuació municipal, tindrem temps de fer-ho. Ara ens tocarà conformar govern. 
Saben que els primers que podran conèixer aquest govern seran, com no, els 
representants de la nostra ciutadania, i a partir d’aquí començarem a construir i 
elaborar aquesta llista de temes de ciutat per posar-nos a treballar de seguida, 
però crec que les properes setmanes podrem parlar de temes en què coincidim, 
perquè estic convençuda que coincidim en parlar dels drets socials, dels drets 
civils, de la cohesió, de la convivència, del feminisme, de l’europeisme i de la 
modernitat, perquè Esplugues vol ser europea i vol ser moderna.  

Però abans d’acabar, sí que hi ha dos punts en els que voldria detenir-me o als 
quals voldria dedicar uns segons, com són la participació real i efectiva de tota la 
ciutadania, no només dels 21 regidors i regidores, i la transparència. Aquests 
dos elements són imprescindibles per poder avançar de manera decidida en la 
qualitat democràtica, i en aquest moment ja no podem però tampoc no volem fer 
política d’una altra manera, ens apreta aquesta radicalitat democràtica, ens 
apreta que puguem tornar enrere i oblidar-nos de la desafecció que molta gent 
sent cap a la política. I per això és imprescindible, primer, ser molt transparents, 
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explicar tot el que fem, tot i que de vegades la ciutadania no estigui d’acord, una 
part de la ciutadania no estigui d’acord, però és important poder explicar tot el 
que fem, perquè veuran que al darrere no hi ha més que el que ens empenta 
cada dia a decidir coses per a la nostra gent, i de la mà de la transparència, 
imprescindible la participació també de tothom, no només d’una part, de tothom, 
cada vegada que construïm coses importants per a la nostra ciutat. 

I per cloure, repetiré probablement les meves paraules de fa quatre anys, 
perquè no ho sé dir d’una altra manera: saben que aquesta és la meva passió, i 
la meva passió és diu Esplugues. Ja són 13 anys. Sento orgull, després de 13 
anys, de créixer, d’aprendre, de fer-me més vella, és la realitat, però també 
d’emportar-me coses magnífiques per al meu creixement personal. També és 
cert que són 13 anys robats als millors anys de la meva vida, encara em 
considero jove tot i que els més joves em miren d’una determinada manera però 
jo encara em considero jove, i també els millors anys de la meva família, dels 
meus joves. Quan vaig entrar de regidora l’Adriana era una nena de pit, i ara 
l’Adriana és una jove que ha acabat primer de batxillerat.  

Avui aquí em torno a comprometre amb aquesta ciutat de manera solemne. Amb 
aquesta ciutat i amb la seva gent, per oferir el millor de mi mateixa amb humilitat 
i amb vocació de servei. Tots militem a la nostra formació política respectiva, 
però tots militem a la vida, i tots militem, sobretot, a Esplugues. Jo estic 
convençuda que a banda de la formació política o de la candidatura que 
representem, torno a dir, tots militem en la nostra ciutat, tots militem a 
Esplugues, i volem el millor per a ella i per a la seva gent.  

Sé que sabrem estar a l’alçada i que ho tindrem sempre present, tinc plena 
confiança en tots vostès, en els 21 regidors i regidores, en tots vostès, plena 
confiança. Estic convençuda que aquest ajuntament continuarà sent 
l’ajuntament de tothom i per a tothom. 

Per acabar, tornar a manifestar que em torno a sentir honorada en assumir de 
nou tan alta responsabilitat i que, vostès ho saben, encertaré, m’equivocaré, 
però sempre, sempre, treballaré amb ganes, amb il·lusió, amb passió i sense 
descans, per estar a l’alçada d’aquesta ciutat, de la seva gent, però sobretot a 
l’alçada de mi mateixa. Moltíssimes gràcies. 

I sense més assumptes a tractar, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a la una 
hores i deu minuts del dia abans esmentat; de tot això es lliura la present acta, 
que signen els membres de la Mesa d’Edat, la Sra. alcaldessa, i jo, el secretari, 
que en dono fe. 

 
MESA D’EDAT 
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