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AJUNTAMENT  PLE  8/19 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE MAIG DE 2019 
 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores i un minut del dia 15 de maig de 2019, es reuneix el Ple de l’Ajuntament 
en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa 
Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les tinentes d’alcalde, 
Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora 
Angulo i Sr. Fco. Javier Giménez González i dels regidors i regidores Sra. 
Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia 
Villena i Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sra. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, 
Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco 
González, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo.   
 
La Sra. Laura Benito Llenas s’absenta a les divuit hores i quinze minuts i no vota 
les mocions incloses a l’ordre del dia. 
 
Assisteix igualment l’interventor Sr. Francisco Javier Vicén Encuentra. 
 
Actua de secretari el de la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica. 
 
Oberta la sessió per la Sra. alcaldessa, s’hi entra en l’examen i debat dels 
assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
La senyora Díaz diu: 
 
“Molt bona tarda. Donem inici al ple ordinari avui dimecres dia 15 de maig a les 
18 hores a fi i efecte de tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia, que són 
els següents. 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES NÚM. 6/19 I 
7/19, CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 D’ABRIL I 
A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 28 D’ABRIL DE 2019, 
RESPECTIVAMENT. 
 
El primer punt és aprovació, si escau, de les actes números 6/19 i 7/19, 
corresponents a la sessió ordinària de data 24 d’abril i a l’extraordinària de 28 
d’abril de 2019, respectivament. Senyor Comellas...” 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
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El senyor Comellas diu: 
 
“Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. M’agradaria saludar als polítics 
presos, als presos polítics i als exiliats catalans. També, i molt especialment, 
voldria felicitar la funcionària de l’Ajuntament de Sabadell, Maite Morao, per la 
sentència condemnatòria vers l’alcalde de les CUP per assetjament laboral en 
negar-se ella a alterar un informe urbanístic per beneficiar urbanísticament de 
manera il·legal una entitat cívica. Hi voto favorablement.” 

La senyora Benito diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bona tarda. Canviem Esplugues, a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Molt bona tarda. Des del PDeCAT, Partit Demòcrata, les aprovem.” 

La senyora Zafra diu: 

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

El senyor Sánchez diu: 

“Bona tarda. Des del Partit Popular, votem favorablement.” 

El senyor Torras diu: 

“Bona tarda. Des d’Esquerra Republicana - Gent per Esplugues, també hi votem 
favorablement.” 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

“Bona tarda. El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 
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Sotmeses a votació les actes, s’aproven amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents que van assistir a les sessions plenàries de 
dates 24 i 28 d’abril de 2019, 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 transcriuran al llibre d’actes, autoritzant-se amb 
les signatures de la Sra. alcaldessa i Sr. Secretari. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Estava consultant per ara les Informacions de l’Alcaldia, que és el segon 
punt, perquè una vegada establim què és el que volem informar, com passa 
algun dia, doncs tenim noves informacions i les estava contrastant. I com 
sempre, en l’àmbit de l’esport hem de reconèixer i felicitar l’Ignacio Ávila i el Joan 
Font, que han participat a la Titan Desert, en la disciplina de bicicleta tàndem, 
han aconseguit una meritosa sisena posició, però sobretot és el primer tàndem 
en la història de la Titan Desert que ha aconseguit guanyar una de les etapes, 
que em sembla que va ser l’última en concret. Per tant, els felicitem per fer 
història també. 

El Penya Esplugues de Futbol Sala, l’equip juvenil femení, que s’havia classificat 
pels campionats d’Espanya, que se celebrarà a Las Rozas, Madrid, però sobretot 
la notícia és que han estat campiones de la lliga, de la divisió d’honor, a més a 
més, que és la màxima divisió i, per tant, ens n’alegrem i ens en congratulem. 

I en el cas de L’Avenç, de la secció d’escacs, els germans Ivan i Irene Planella 
han participat al campionat absolut femení i el d’edats, ella va quedar campiona 
de Catalunya a la categoria sub-8 i ell va participar en el grup sub-10 i va quedar 
en quinzena posició. Per tant, també els felicitem. 

I simplement recordar una dada que possiblement vostès coneixen, però jo crec 
que paga la pena poder explicar-ho aquí al ple, i és que aquest cap de setmana 
vam celebrar la Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues, aquesta ja no la vivim tant 
des del punt de vista competitiu, sinó que la vivim més des del vessant solidari i 
aquesta és la novena edició. Coneixen que a la prova hi ha un recorregut de cinc 
quilòmetres, especialment aquells i aquelles de vosaltres, o de vostès, que fan 
aquesta cursa solidària, que aquest any vam recaptar prop de sis mil euros que 
van ser lliurats a les persones responsables del Projecte Hospital Amic, que 
saben que té com a objectiu fer tan positiva com sigui possible l’experiència dels 
nens i de les nenes hospitalitzades i aquest any també saben que la gran novetat 
ha estat la participació intensa de l’alumnat d’infants i de joves de l’Escola Garbí 
amb els Shurikan Blau. També per recaptar en aquest cas diners per poder 
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destinar-los a la investigació d’un tumor i d’una malaltia, en aquest cas, molt 
concreta. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’APROVACIÓ 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM EN L’ÀMBIT DE 
L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU, EDIFICI PSIQUIATRIA (ITAKA) I ANTIC 
EDIFICI DOCENT, PER ENCABIR EL NOU PEDIÀTRIC CÀNCER CENTER A 
L’EQUIPAMENT EXISTENT AL CARRER SANTA ROSA 39-57. 
  
Bé, doncs dit això, recordat i reconegut, ara sí que podem passar al següent punt 
de l’ordre del dia que és la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, el 
punt 3, el Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del 
PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, de l’Edifici Psiquiatria i Antic 
Edifici Docent, per poder encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’equipament 
existent al carrer Santa Rosa 39-57. 

En aquest cas, es tracta, com vostès saben molt bé, d’un document de 
Modificació del PGM, promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i de 
l’Hospital del mateix nom, que té per objecte, bàsicament, connectar el Pediàtric 
Càncer Center, amb l’actual Hospital Sant Joan de Déu, mitjançant una passera, 
amb la finalitat d’establir sinergies i fer ús dels recursos físics ja existents al 
mateix hospital. En aquest moment, el que proposem al ple és la seva aprovació 
inicial. Senyor Comellas...” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Vist l’informe tècnic favorable emès pels Serveis tècnics municipals del Servei 
d’Urbanisme, que estableix el següent: 
 
“Sol·licitud. Antecedents. 
 
Per registre d’entrada del dia 28/11/2018 i amb número 2018-24029, el Sr. Albert 
Bota i Arquè,  en representació de l’Orde Hospitalària Germans de Sant Joan de 
Déu, presenta a aquest Ajuntament el document de Modificació puntual de PGM 
en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Edifici 
Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al 
carrer Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat, redactat per l’arquitecte Sr. 
Albert de Pineda, a efectes de la seva tramitació per aprovació inicial. 
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Per registre d’entrada del dia 24/04/2019 i amb número 2019-9428, el Sr. Albert 
Bota i Arquè,  en representació de l’Orde Hospitalària Germans de Sant Joan de 
Déu, presenta a aquest Ajuntament nou  document de Modificació puntual de 
PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Edifici 
Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament existent al 
carrer Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat, redactat per l’arquitecte Sr. 
Albert de Pineda, a efectes de la seva tramitació per aprovació inicial. Aquest 
document substitueix, a tots els efectes, el document anteriorment presentat per 
la propietat. 
 
És important assenyalar també que, donat que l’àmbit de la Modificació de PGM 
inclou terrenys tant del municipi d’Esplugues com del municipi de Barcelona, el 
document també s’haurà de presentar a tramitació a l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Planejament vigent  
 
El Planejament vigent en l’àmbit del document que es presenta és el següent: 
 
Pel que fa referència a l’Hospital de Sant Joan de Déu i edifici de Psiquiatria: 
 
Pla General Metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. 
 
Pla Especial Equipaments al solar ocupat per Hospital Sant Joan de Déu, aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de 
Catalunya el 6 de novembre de 1996. 
 
Modificació Puntual del “Pla Especial d’Equipaments del Solar ocupat per 
l’Hospital Sant Joan de Déu”, Text Refós aprovat definitivament el 14 de maig de 
2009, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 30 d’abril de 2008, en el ben entès que es 
tindrà en compte que l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada en el sector 
de referència, que forma part del Text refós, haurà de ser executat 
simultàniament amb el desenvolupament del Pla, especialment en allò que sigui 
obligació del promotor del pla especial. 
 
Modificació Puntual del “Pla Especial d’Equipaments del Solar ocupat per 
l’Hospital Sant Joan de Déu”, aprovada definitivament el 17 de setembre de 
2015. 
 
Pel que fa l’antic Edifici Docent, ara Pediàtric Càncer Center: 
 
Pla General Metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976. La 
parcel·la Edifici Docent ocupa els nº 39 al 57 del carrer Santa Rosa d’Esplugues 
de Llobregat. Al PGM-76, la major part del sòl va ser qualificat amb la clau 7a 
equipaments comunitaris, restant una petita part qualificada com a 27-Parcs 
forestals. 
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“Modificació Puntual del Pla General Metropolità de la zona delimitada pel carrer 
Santa Rosa i la Ronda de Dalt”, aprovada definitivament per la  Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona en data 21 de juliol de 1998. L’objectiu d’aquesta  
M.P.G.M.  va  ser  adaptar  les determinacions dels usos establerts pel P.G.M. a 
les  transformacions  i preexistències i a l’hora normalitzar l’estructura de la 
propietat als usos d’interès públic que s’hi troben instal·lats permanentment. 
 
P.E. Equipaments de la Finca C/ Santa Rosa, 39-57 (B-Es). Amb data 20 de 
gener de 1.999 va ser aprovar definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya el Text Refós del “Pla Especial d’Equipaments del solar 
situat al carrer Santa Rosa nº 39 al 57, al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat i Barcelona, propietat de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu”.  
 
Modificació del Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de l’equipament existent 
al C/ Santa Rosa nº  39  al  57  d’Esplugues  de  Llobregat  i  Av.  d’Esplugues  
nº  27  de  Barcelona propietat de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu,  
aprovada definitivament per la  Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 22 
de Desembre de 2017. 
 
Estudi de Detall pel qual es defineix el nou perímetre regulador de les alineacions 
de la planta baixa, aprovat definitivament el 17 d’abril de 2002 per l’Ajuntament 
d’Esplugues i publicat al BOP el 15 de maig de 2002. 
 
Objecte del document 
 
L’objecte del document presentat és bàsicament  l’ajust de la ordenació en l’àmbit 
de l’Hospital de Sant Joan de Déu per tal d’encabir, amb les millors condicions 
possibles el nou Pediàtric Càncer Center (Centre de tractament i investigació del 
càncer infantil) dins de l’antic Edifici Docent amb front al carrer Santa Rosa i 
permetre la connexió amb l’actual Hospital mitjançant una passera elevada i 
coberta sobre el vial públic (carrer Santa Rosa). 
 
Per tal d’ajustar la ordenació proposada a les necessitats de l’equipament, 
aquesta Modificació de PGM proposa també aplicar el actual coeficient 
d’edificabilitat de l’Hospital (2’17 m2st/m2sòl) a la parcel·la del nou Pediàtric 
Càncer Center. 
 
El nou Pediàtric Càncer Center (PCC) planteja la reforma i ampliació de l’actual 
edifici docent ubicat als terrenys de L’Hospital Sant Joan de Déu, aprofitant tant 
els espais alliberats pel desplaçament de l’Escola d’Infermeria a altres edificis 
com els espais de futur  creixement permesos al Pla Especial vigent sobre la 
parcel.la que ocupa. 
 
El futur edifici del Pediàtric Càncer Center PCC albergarà els serveis propis 
d’aquest tipus de centres de tractament i lluita contra el càncer pediàtric, incloent 
els espais ambulatoris de consulta externa i hospital de dia, així com les unitats 
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d’hospitalització i laboratoris de recerca que complementen les necessitats 
funcionals de l’equipament. 
 
Àmbit 
 
La modificació de planejament que es proposa te com a àmbit de referència el 
format per les tres parcel·les propietat de l’Ordre Hospitalari Germans de Sant 
Joan de Déu: parcel·la ocupada per l’Hospital Sant Joan de Déu, parcel·la 
ocupada per l’Edifici Psiquiatria i parcel·la que ocupa els nº 39 al 57 del C/ Santa 
Rosa, antic Edifici Docent,  així com el seu espai intersticial (vial públic 
corresponent al Carrer Santa Rosa) implicat degut a la proposta de construcció 
d’una passera elevada i coberta. 
 
• Parcel·la ocupada per l’Hospital Sant Joan de Déu: 
 
19.695,37 m2 superfície parcel·la - Clau Urbanística 7a equipaments comunitaris 
i dotacions actuals. 
 
• Parcel·la ocupada per l’Edifici Psiquiatria (Itaka): 
 
627.25 m2 superfície parcel·la. - Clau Urbanística 7a equipaments comunitaris i 
dotacions actuals. 
 
Parcel.la Edifici Docent que ocupa els nº 39 al 57 del C/ Santa Rosa la major part 
de la qual va ser qualificada amb la clau 7a equipaments comunitaris, restant 
una petita part qualificada com a 27-Parcs forestals de conservació. En l’àmbit 
plantejat en la present Modificació nomes s’afecta a la superfície qualificada com 
a Clau 7a: 
 
5.855 m2 de superfície- Clau Urbanística 7a equipaments comunitaris i dotacions 
actuals. 
 
Vial públic C/ Santa Rosa: 
 
1.690 m2 de superfície - Clau Urbanística 5. Xarxa viària bàsica. 
 
La superfície total de l’àmbit de Modificació de PGM és de 27.867,62 m2. 
 
La totalitat dels sòls qualificats d’Equipaments són de propietat de l’Orde 
Hospitalària dels Germans de Sant Joan de Déu. 
 
Descripció de la proposta:  
 
El document presentat conté una descripció completa del Programa Funcional 
previst del Pediàtric Càncer Center, actualment en construcció. 
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Donat que els serveis previstos en l’equipament s’han anat ampliant, de manera 
que està previst que hi hagi, a banda de la part assistencial i d’hospitalització, un 
laboratori d’investigació d’avantguarda i alta tecnologia, dedicat al diagnòstic i 
pronòstic molecular i cel·lular, així com també un banc de tumors i una unitat de 
bioinformàtica. 
 
En conclusió, el Programa Funcional que s’adjunta al document de Modificació 
estableix les necessitats de sostre del nou Pediàtric Càncer Center en uns 8.756 
m2 construïts. 
 
El Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de l’equipament existent al C/ Santa 
Rosa nº  39  al  57  d’Esplugues  de  Llobregat  i  Av.  d’Esplugues  nº  27  de  
Barcelona propietat de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu  aprovat 
definitivament el 22 de Desembre de 2017 determinava un índex d’edificabilitat 
de 1’8 m2st/m2sòl, índex que es considera insuficient per a encabir la totalitat de 
serveis necessaris pel desenvolupament del Pediàtric Càncer Center. És per 
aquest motiu que el present Document de Modificació de PGM estableix un 
sostre únic per a la totalitat de l’equipament de l’Hospital, a una i altra banda del 
carrer Sant Rosa, igualant l’índex actual de la parcel·la principal de l’Hospital, 
fixant-la per la totalitat d’Equipament en 2’17 m2st/m2sòl. 
 
Aquest índex, per altra banda, és molt inferior als índexs d’edificabilitat d’altres 
equipaments hospitalaris de l’entorn, ja que, a tall d’exemple, l’Hospital Clínic de 
Barcelona supera l’índex de 4’45 m2st/m2sòl i l’Hospital del Mar es situa en 2’21 
m2st/m2sòl. 
 
A més, la present Modificació proposa una connexió, mitjançant una passera 
elevada entre els dos edificis (l’actual Hospital i el nou Càncer Center), donat que 
es preveu la necessitat de realitzar gran quantitat de desplaçaments diaris entre 
els dos edificis, especialment per la realització de proves diagnòstiques a 
l’Hospital i d’intervencions quirúrgiques d’alta complexitat, també a l’Hospital. En 
el cas de no existir aquesta futura passera, aquests desplaçaments s’haurien de 
fer en ambulància, amb els perjudicis evidents, tant pels pacients com pels 
serveis hospitalaris com pel medi ambient que això significaria. 
 
Per a permetre la construcció d’aquesta passera sobre el carrer Santa Rosa el 
document de referència preveu qualificar amb la doble clau urbanística 5/7a un 
total de 96 m2 que han de permetre construir una passera de uns 6 m. d’amplada 
amb un gàlib mínim inferior de 6 m., suficient pel pas de qualsevol vehicle de 
transport urbà o de serveis.  
 
Pel que fa a la ocupació, el document proposa també establir per a la totalitat de 
l’àmbit de la Modificació un percentatge del 58% sobre rasant (igual que l’existent 
actualment per la parcel·la principal de l’Hospital) i augmentar el percentatge sota 
rasant, passant de l’actual 70% al 85% per a la parcel·la de l’Hospital i del 52% 
al 62% per a la parcel·la del Pediàtric Càncer Center, per tal de permetre la 
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ubicació de serveis i instal·lacions en plantes soterrades d’una manera més 
intensiva i adequada. 
 
Pel que fa als usos, es mantenen els determinats pel planejament vigent, és a 
dir, el sanitari - assistencial, el cultural i religiós, el docent i el d’aparcament. 
 
Perfil Regulador. Els nous edificis a construir i ampliacions dels existents 
s’hauran d’ajustar als perfils reguladors i les alçades determinades per la 
normativa de la Modificació de PGM i pel plànol d’ordenació de l’edificació 
proposada. L’alçada reguladora màxima es fixa, de manera similar al 
planejament vigent, en 18’55 m. (PB+4) per a porció de la finca situada en un 
nivell inferior (donat que el carrer Santa Rosa presenta molt pendent) i en 14’84 
m. (PB + 3) per a la porció de finca situada en un nivell superior pel que fa al 
Pediàtric Càncer Center. Pel que fa a l’edifici principal de l’Hospital, no es preveu 
cap ampliació en planta ni en alçat, tret de la pròpia de la passera coberta ja 
detallada anteriorment. 
 
Pla d’Etapes – Estudi Econòmic: 
 
El document preveu la realització de les obres de construcció de les diferents 
ampliacions en cinc anys. 
 
Pel que fa a la inversió a realitzar, donat que no hi ha necessitat d’elements 
d’urbanització, es concretarà en la redacció del corresponent projecte/s 
executiu/s. 
 
Annexos: 
 
El document presentat s’acompanya dels següents annexos: 
 
Annex 1 – Recull de fotografies. 
Annex 2 – Avantprojecte resumit del nou Pediàtric Càncer Center. 
Annex 3 – Estudi detallat de l’Edifici de l’Hospital Sant Joan de Déu. 
Annex 4 - Estudi Avaluació de la Mobilitat Generada. A manera de resum, cal 
assenyalar que l’Estudi determina que, el nou planejament no representa cap 
augment significatiu de la mobilitat, ja que  preveu l’ampliació de la dotació 
hospitalària en uns 40 llits, la qual cosa representa només un increment de 7/8 
turismes per hora en hora punta. 
 
Valoració de la proposta 
 
Examinat el document presentat, el tècnic que subscriu considera que a efectes 
de la seva aprovació inicial procedeix informar favorablement la Modificació 
puntual de PGM en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria 
(ITAKA) i Antic Edifici Docent per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a 
l’Equipament existent al carrer Santa Rosa 39-57 d’Esplugues de Llobregat,  
promogut per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, donat que s’ajusta a la 
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normativa vigent, està suficientment justificada la seva oportunitat i conveniència 
i, en els seus paràmetres bàsics, es coherent amb el seu entorn. 
 
Es considera, per tant, que és possible continuar la seva tramitació i s’haurà 
d’obrir, per tant,  un període d'exposició pública de la documentació tècnica, 
durant un termini d'un mes, mitjançant publicació dels corresponents anuncis en 
el Butlletí Oficial de la Província, un diari i en el tauló de la Corporació, publicitat 
per medis telemàtics d’acord amb l’article 8.5. del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, DL 1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.” 
 
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’assessora jurídica de l’Àmbit de Territori 
i Sostenibilitat que, parcialment transcrit, estableix el següent: 
 
“(...) FONAMENTS DE DRET  
 
En virtut de l’article 76 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 
correspon als ajuntaments la formulació de figures de planejament general. 
 
L’article 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que la iniciativa privada 
no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal que presenti, però que, tanmateix, l’ajuntament 
pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, relatius a les modificacions dels instruments 
de planejament, estableixen quines són les determinacions i la documentació 
que han de contenir. D’acord amb l’article 118.4, les modificacions dels plans 
urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació.  
 
En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions 
de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que 
tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la 
legislació vigent.  
 
En aquest cas, el document de MPGM de referència no està subjecte a avaluació 
ambiental, en tant en quant el seu àmbit d’aplicació afecta només terrenys 
classificats com a sòl urbà. 
 
La Modificació conté un estudi de mobilitat generada. 
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D’acord amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, mitjançant el 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en la redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d'urbanisme, la modificació 
de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats que aquest precepte esmenta, 
relatives a modificacions de planejament plurimunicipal; a modificacions dels 
sistemes d’espais lliures, zones verdes i equipaments; modificacions que 
representin un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
la intensitat dels usos, o bé peculiaritats relatives a plans directors. 
 
D’acord amb l’article 85.2.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, en la seva redacció donada per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, 
l’aprovació inicial i provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, 
correspondria a la comissió territorial d’urbanisme corresponent, si l’àmbit 
territorial del pla abasta més d’una comarca, com seria aquest cas. No obstant 
això, cal tenir en compte el fet que, en aplicació de l’article 65.4 de la Llei 22/1998, 
de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, correspon a 
l’Ajuntament de Barcelona l’aprovació inicial i provisional del pla general 
d’ordenació en l’àmbit del seu terme municipal. 
 
En virtut d’aquests preceptes, cal sotmetre el document a aprovació inicial i 
provisional per part de cadascun dels dos Ajuntaments, en relació amb les 
determinacions que afectin terrenys inclosos dins del seu terme municipal. 
Un cop acordada l’aprovació inicial, s’haurà de posar a informació pública, per 
un termini d’un mes, la qual cosa s’haurà de fer, tal i com assenyala l’article 
23.1.b) del Reglament de la Llei d'urbanisme, mitjançant la inserció de l’edicte 
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. En compliment de l’article 8 del 
Text refós de la llei d'urbanisme, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la 
convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg. 
 
Atesos els articles 59 i següents del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre; 93 i concordants de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; i les 
disposicions concordants del text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003. 
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Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una 
figura de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
 
La competència per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general metropolità de referència correspon al Ple de 
l’Ajuntament, conforme el què s’estableix en l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de Bases de règim local, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, segons 
disposa l’art. 47.2.ll) de l’esmentada Llei. 
 
CONCLUSIONS 
 
Es pot dir que la Modificació puntual del Pla general Metropolità que s’analitza 
respon a la literalitat de les previsions de l’article 217 de les Normes 
urbanístiques del Pla general metropolità, quan estableix que l’edificació a les 
àrees d’equipament s’han d’ajustar a les necessitats funcionals dels diferents 
equipaments. En aquest sentit, aquest document justifica la singularitat de les 
necessitats d’un complex programa funcional associat a un Pediàtric Càncer 
Center, en el qual “...l’atenció del nen/a amb un càncer és necessàriament 
multidisciplinària i súper especialitzada, d’alta complexitat i integral.”, i que  
necessàriament ha de poder comptar amb les diferents àrees que descriu en el 
document. 
 
Per tant, per tot l’exposat, i vist el document, només resta concloure que 
s’informa favorablement per tal que se sotmeti al Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació inicial, amb la precisió que només s’aprovaran inicialment les 
determinacions que afectin terrenys inclosos dins del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, tenint en compte que la Modificació de Pla general 
que s’informa té caràcter plurimunicipal, i que el document també haurà de ser 
aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa al seu terme municipal. 
 
Pel que fa a la previsió de la passera que connecti l’edifici del Pediàtric Càncer 
Center, amb l’actual Hospital Sant Joan de Déu, en tant que volarà per sobre de 
terrenys qualificats com a sistema viari, de domini públic, caldrà formalitzar una 
concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic, en aplicació i 
compliment de la normativa relativa al Patrimoni dels ens locals, i concordants.” 
 
Per tot l’exposat,  
 
ES PROPOSA: 
 
PRIMER.- ASSUMIR com a pròpia la proposta de la Modificació puntual de Pla 
general metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria 
(ITAKA) i Antic Edifici Docent, per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a 
l’Equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, 
promoguda per la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, i l’Hospital Sant Joan de 
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Déu, pel que fa a les determinacions que afecten terrenys inclosos dins del terme 
municipal d’Esplugues de Llobregat.  
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual de Pla general 
metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) 
i Antic Edifici Docent, per encabir el nou Pediàtric Càncer Center a l’Equipament 
existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat, promoguda per 
la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, i l’Hospital Sant Joan de Déu, pel que 
fa a les determinacions que afecten terrenys inclosos dins del terme municipal 
d’Esplugues de Llobregat, i amb la condició que el document sigui aprovat per 
l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa al seu terme municipal. 
 
TERCER.- OBRIR UN PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA D’UN MES, 
mitjançant la publicació d’un anunci al Butlletí oficial de la província de Barcelona, 
en un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis, i a la pàgina 
web municipal, per a la formulació de reclamacions i/o al·legacions. 
 
QUART.- SOL·LICITAR INFORME a l'ATM. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, 
i l’Hospital Sant Joan de Déu, i a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Tot i estar-hi d’acord i tot desitjant-los l’èxit en la lluita 
contra el càncer, no la votaré en haver perdut la confiança en la manera de fer 
del regidor de l’àmbit. Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Desde Canviem Esplugues, por los niños y por sus familias, votaremos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP, tot i reconèixer la tasca indiscutible que fan els professionals 
del centre, que duen a terme cada dia, i entenem que aquest hospital que tot i 
formar part de la xarxa de salut pública de Catalunya està gestionat per una 
fundació privada, la connexió que es planteja al dictamen sabem que suposa una 
millora notable, tant per facilitar la tasca del personal com dels pacients, es podrà 
fer gràcies a donacions privades que no sabem ni de qui són, ni a canvi de què 
s’estan concedint. Creiem que amb la salut no s’hi juga i no pot ser objecte 
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d’especulacions ni de beneficis privats i, per tant, tenint en compte el mercadeig 
que hi ha en l’existent mercat de les farmacèutiques, ens abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata, pensem que aquest és un centre hospitalari de 
referència mundial, que ens prestigia i ens dona serveis tecnològicament 
avançats i que el centre hospitalari Sant Joan de Déu amb el Càncer Center 
Infantil cal preservar-los al màxim i facilitar-ne des d’aquesta corporació el màxim 
de progrés i evolució, evidentment dins dels límits del marc legal existent, 
analitzats en la passada Comissió Informativa. I per la qual cosa no hi veiem cap 
inconvenient que es progressi i que millori la circulació interna i els serveis de la 
tasca que estan fent a diari. Des del Partit Demòcrata, hi votem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa Verds, votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Des del Partit Popular també votem favorablement.” 

El senyor Torras diu: 

“Des d’Esquerra Republicana, votem favorablement i voldríem dir que estem 
orgullosos de tenir un centre de referència mundial al nostre municipi.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos también, todo el soporte a nuestro hospital infantil de 
Sant Joan de Déu, pensamos que desde el ayuntamiento hay que hacer todo lo 
posible porque este proyecto salga de la mejor manera y lo más provechosa 
posible, el Pediàtric Càncer Center, y nuestro voto es favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, doncs com s’ha explicat, és un canvi del planejament vigent que té per 
objectiu sobretot fer aquesta passarel·la de connexió entre el que serà el nou 
edifici que s’està construint del nou Pediàtric Càncer Centre amb la resta de 
l’hospital i que té com a finalitat aquesta passarel·la, doncs, precisament 
salvaguardar les necessitats sanitàries, especialment pel trasllat de malalts d’un 
edifici a l’altre. Per no allargar-me, simplement en la línia que deien la resta de 
grups, jo crec que hem d’estar contents que aquest hospital de referència de 
tercer nivell ubicat a Esplugues tingui aquesta possibilitat d’avançar i el que 
significarà és una gran millora per al tractament dels nens i nenes que es troben 
amb malalties, en aquest cas, el càncer. I, per tant, allò que estigui a la nostra 
mà, sempre que sigui una cosa que entenem raonable i assumible per la ciutat, 
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penso que hem d’estar a costat. Pesem sincerament que aquest cas és així i, 
per tant, hi donem també tot el suport. El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 
 
 
Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, 
Sr. Marcos Sánchez Siles, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, 
Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sr. Julián Carrasco González i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir dinou 
vots. S’hi absté la regidora Sra. Anna Coll Zabala, és a dir un vot. El regidor Sr. 
Albert Comellas Novillo no vota aquest punt. 
 
El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 
 
 
ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 
ECONÒMIC DE 2019, A DATA 31 DE MARÇ DE 2019. 
 
La senyora Díaz diu: 

“El següent punt de l’ordre del dia, en aquest cas, dins la Comissió Informativa 
de Recursos Generals i Econòmics, és el punt número 4. En aquest cas, és un 
assabentat, és el dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del 
Pressupost Municipal de l’exercici econòmic 2019, a data 31 de març de 2019. 

Doncs en aquest cas el que ens toca és donar compliment a la normativa en 
vigor i això vol dir que ara en aquest ple hem de donar aquesta informació 
continguda en els estats comptables a 31 de març de 2019. 

Pel que fa a l’execució dels ingressos, s’ha liquidat un 29,43 per cent dels 
ingressos totals pressupostats, dels quals hem recaptat el 40,25 per cent. Quant 
als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 44,36 per cent dels previstos, dels quals 
n’hem recaptat el 36,52 per cent. 

De l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 12,30 per cent d’obligacions 
amb relació a aquelles pressupostades, de les quals s’ha pagat un 94,38 per 
cent. Quant a la despesa corrent, s’ha reconegut un 17,58 per cent, del qual s’ha 
pagat el 96,65 per cent. 
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Execució pressupost d’exercicis tancats, les obligacions pendents de pagament 
procedents d’exercicis tancats representen un 15,44 per cent amb relació a les 
pendents a 1 de gener de 2019. Els drets reconeguts pendents de recaptar 
corresponents a exercicis tancats representen un 93,21 per cent amb relació als 
drets pendents a 1 de gener de 2019. 

I ens queda l’apartat de tresoreria i l’apartat de deute. Existències en tresoreria, 
a 31 de març de 2019, ascendeixen a 17.123.908,10 euros. I pel que fa a 
l’endeutament, a 31 març de 2019, el deute viu d’aquest ajuntament ascendeix 
a 18.510.442,74 euros. L’estimació que ara fem, a 31 de desembre de 2019, del 
deute viu de l’Ajuntament, tenint en compte el capital que haurem d’amortitzar 
fins aleshores i els préstecs pendents de disposar l’any 2019 per finançar 
inversions, equival a la suma de 17.719.192,43 euros, que representa un 40,65 
per cent dels ingressos liquidats en l’exercici 2018, i, per tant, vostès saben que 
molt inferior, molt per sota, a allò contemplat per la normativa en vigor per 
autoritzar un nou endeutament. I, per tant, no caldria..., per poder concertar 
aquest nou endeutament, no caldria cap tipus d’autorització d’una administració 
supramunicipal. 

Això és un donar compte, no sé si vostès volen preguntar o volen intervenir en 
algun sentit. El senyor Comellas em demana la paraula.” 

 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dona compte al Ple de 
l’Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 31 de març 
de 2019.   
 
Execució dels ingressos 
 
• S’ha liquidat un 29,43% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha 
recaptat el 40,25%.  
 
En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 44,36% dels previstos, dels 
quals s’ha recaptat el 36,52%.  
 
Execució de les despeses  
 
• S’ha reconegut un 12,30% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les 
quals s’ha pagat un 94,38%.  
 
En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 17,58%, del qual s’ha pagat 
el 96,65%.  
 
Execució pressupost d’exercicis tancats  
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• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats 
representen un 15,44% respecte a les pendents a 1 de gener de 2019.  
 
• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats 
representen un 93,21%  respecte als drets pendents a 1 de gener de 2019.  
 
Existències tresoreria  
 
• Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2019 ascendeixen a 
17.123.908,10€. 
 
Endeutament  
 
A 31 març de 2019 el  deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 
18.510.442,74€. L’estimació a 31 de desembre de 2019 del deute viu de 
l’Ajuntament (tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els préstecs 
pendents de disposar en el 2019, per finançar inversions, equival a la suma de 
17.719.192,43€ que representa un 40,65% dels ingressos liquidats en l’exercici 
2018, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou 
endeutament. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Sí, gràcies, alcaldessa. Només crec que és obligat congratular els responsables, 
entre ells, l’alcaldessa, d’aquestes bones xifres, tot remarcant la distribució de..., 
la disminució de l’endeutament, d’acord amb els objectius marcats a 
començament del mandat. I crec que és una molt bona notícia per quan tornin a 
venir maldades, que l’ajuntament pugui respondre adequadament a una situació 
de crisi social. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, no hi ha més paraules. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
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ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA EL RECONEIXEMENT 
DE LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT DE 
CARÀCTER DOCENT UNIVERSITARI. 
 
I, per tant, passem al següent punt, que és el punt número 5, el Dictamen que 
proposa el reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat de 
caràcter docent universitari. 

En aquest cas, es tracta de reconèixer a una funcionària lletrada interina de la 
plantilla d’aquesta corporació la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat 
docent a la Universitat Oberta de Catalunya, i aquesta treballadora es compromet 
alhora a no modificar la seva jornada laboral i horari de treball i a no participar en 
assumptes en els quals puguin resultar afectats interessos de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. Senyor Comellas...” 
 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
 
Atesa la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat presentada per la Sra. 
Teresa Prats, funcionària lletrada interina de la plantilla d'aquesta Corporació, 
per a l'exercici d'una activitat docent a la Universitat Oberta de Catalunya.  
 
Atès l’informe emès per la coordinadora tècnica de Recursos Humans. 
 
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 
del Reglament d’organització i funcionament, i amb l’article 22.2 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre,  
 
Es proposa:  
 
Primer.- Reconèixer a la funcionària lletrada interina de la plantilla d’aquesta 
Corporació, Sra. Teresa Prats, la compatibilitat per a la col·laboració com a 
docent en la Universitat Oberta de Catalunya, comprometent-se a no modificar 
la serva jornada laboral i horari de treball i a no participar en assumptes en els 
quals puguin resultar afectats interessos de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Segon.- Notificar l’acord adoptat a la persona interessada als efectes oportuns. 
 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 

“Hi voto favorablement.” 
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La senyora Benito diu: 

“Sí, si me lo permite la señora alcaldesa, tengo que irme y quisiera despedirme 
de todos ustedes. Este es el último pleno y quisiera desearles a los concejales 
que van a repetir, pues, el mayor de los aciertos por el bien de todos los vecinos 
y las vecinas de Esplugues de Llobregat. Y a los vecinos y vecinas, pues que me 
disculpen los errores que he podido cometer y los fallos que he podido cometer 
durante estos últimos años y agradecerles el apoyo que también muchísimos, 
muchísimos de ellos me han prestado. Dicho esto, votaré a favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues votaremos en contra.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP, votarem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Grup Municipal del Partit Demòcrata hi votem a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, abstenció.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Des del Partit Popular, a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“A favor, també.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grupo Municipal Ciudadanos de Esplugues vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista vota a favor.” 

La senyora Díaz diu: 

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

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 

 
MOCIONS 

 
8/19.- MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT DE L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER RESERVAR UN ESPAI DE L'ÀMBIT 
PÚBLIC DESTINAT A LA MEMÒRIA DE NA. NEUS CATALÀ. 
 
I, per tant, passaríem a les mocions, a la primera moció, que és la 8/19, del 
regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per reservar un espai 
de l’àmbit públic destinat a la memòria de Na Neus Català, que si recorden en 
vam parlar en el darrer ple i, per tant, ens vam emplaçar a poder portar-la aquí. 
Si jo no m’equivoco, i ara li passaré la paraula al senyor Comellas, en principi 
m’han informat que tots els grups municipals subscriuríem aquesta moció. Veig 
que ningú em diu res en sentit contrari, per tant, senyor Comellas, té la paraula.” 

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

“Gràcies, alcaldessa. Efectivament, com recordeu, va quedar sobre la taula amb 
la intenció d’enriquir-la. La llegeixo entera, si voleu... Val, molt bé, intentaré ser 
ràpid. La Neus Català i Pallejà, nascuda als Guiamets l’any 1915, era l’última 
catalana supervivent dels camps nazis de la Segona Guerra Mundial. Traspassà 
el proppassat 13 d’abril a l’edat de cent tres anys. Era diplomada en infermeria i 
militant de les joventuts del PSUC. Com a conseqüència de la victòria franquista 
a la Guerra Civil Espanyola, va haver d’exiliar-se a França. En esclatar 
immediatament la Segona Guerra Mundial, treballà per a la Resistència amb el 
seu marit, Albert Roger. Varen ser delatats i posteriorment detinguts per les 
forces d’ocupació l’any 1943. Fou enviada al camp de concentració de 
Ravensbrück, on van morir més de 92.000 dones. En finalitzar la Segona Guerra 
Mundial va retrobar el seu marit. Va viure a Sarcelles, a prop de París, tot exercint 
de professora. Van tenir dos fills i continuà la lluita antifeixista contra el règim 
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franquista. En morir el seu marit, tornà a Catalunya, primer a Rubí i després al 
seu poble, els Guiamets. Formà part de Comunistes de Catalunya i d’Esquerra 
Unida i Alternativa. Entre els guardons rebuts hi destaquen la Creu de Sant Jordi, 
la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de l’Ajuntament de Barcelona, la Medalla d’Or de 
la Generalitat i la medalla Grand Vermeil de la ciutat de Paris per la seva lluita 
per la defensa dels drets humans i la memòria de les persones deportades. 

Com recordem els qui la vam conèixer durant les seves visites a Esplugues, 
Neus Català deia que l’únic oblit que li feia por no era pas el propi personal, sinó 
l’oblit col·lectiu de la memòria històrica, és a dir, que oblidéssim la lluita que 
s’havia fet en defensa dels drets i llibertats. Així, el General Eisenhower, 
posteriorment president dels Estats Units, com a cap suprem de les forces 
aliades a Europa, ja havia fet filmar totes les traces i proves de les atrocitats 
comeses als camps de concentració i extermini, en previsió de l’aparició de 
teories revisionistes i negacionistes que, efectivament, han proliferat 
posteriorment respecte a la Xoà i la repressió del règim nazi vers l’oposició 
alemanya i la resistència dels països ocupats. 

Entenem, doncs, que tenim el deure d’honorar totes les víctimes i fer duradora la 
memòria de la seva lluita pels nostres drets i llibertats. Atès que al barri de la 
Montesa de la nostra ciutat s’hi generaran, durant els propers anys, nous espais 
públics en forma de places i equipaments, com per exemple a la confluència dels 
carrers Sant Jordi, Sant Mateu i l’avinguda de l’Electricitat, atesa la necessitat 
creixent de preservar la memòria històrica i la nostra voluntat de reconèixer i 
honorar la lluita i l’activitat cívica de la Neus Català i Pallejà, aquest Ple de 
l’Ajuntament d’Esplugues aprova els següents punts. U, reivindicar la memòria 
de Neus Català com a representant de totes les víctimes dels totalitarismes i, 
dos, traslladar a la Comissió de Nomenclàtor la proposta del plenari per a que el 
nom de Neus Català identifiqui un dels espais públics de la ciutat, tot encetant 
les accions administratives pertinents un cop transcorregut el límit temporal 
previst des del seu traspàs. Gràcies.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, nosotros desde Canviem Esplugues subscribimos la moción. La verdad es 
que Neus..., compartimos militancia política y yo siempre que hablaba era una 
persona que había vivido experiencias muy graves para su vida y para la demás 
gente. Por lo tanto, siempre decía una cosa que al final cuando acaba siempre 
decía que no había que olvidar el pasado porque, si no, se volvería a repetir. Por 
lo tanto, yo creo que esta es una lección que tenemos que aprender y, por lo 
tanto, nosotros apoyamos la moción.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP, per memòria històrica i per evidentment garanties 
democràtiques i com a antifeixistes, votarem a favor.” 
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El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata tenim el concepte de memòria històrica molt clar i al 
contrari del mes passat, ara sí, estem d’acord a subscriure-la, en tant en quant 
s’atén normativament el marc jurídic existent. La proposta passarà per la 
Comissió del Nomenclàtor, que és el que vaig manifestar en el darrer Ple, de la 
manera més lògica, que l’atendrà reglamentàriament en temps i forma. El Partit 
Demòcrata la vota favorablement i la subscriu, clar.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, com no podia ser d’una altra manera, nosaltres subscrivim 
aquesta moció i volem..., perquè la Neus va ser una lluitadora d’esquerres i 
estem en contra de..., i va ser una lluitadora antifeixista, que nosaltres rebutgem 
el feixisme totalment.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, nosaltres també hem subscrit aquesta moció i, per tant, òbviament votem 
favorablement. Ens sembla una molt bona iniciativa i esperem que la Comissió 
del Nomenclàtor també recolzi aquesta unanimitat al ple.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, per part d’Esquerra Republicana també votem favorablement, també 
subscrivim la moció i ens comprometem el dia que faci cinc anys i un dia de la 
mort de la Neus Català a recordar-ho a la següent Junta de Portaveus perquè 
sigui possible fer el pas.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bé, des de Ciutadans, res més a afegir, el nostre vot és favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres també hem subscrit la moció, ens sembla que és una persona 
referent en aquest cas en la lluita, com bé diu la moció, contra els totalitarismes 
i en aquest cas també respecte a la repressió que es va viure després de la 
Guerra Civil i també, doncs, a través del règim nazi. I, per tant, ens sembla que 
com sempre ens agradaria i sempre volem, doncs, és que els llocs públics de la 
ciutat portin noms que puguin reconèixer especialment la trajectòria o la figura 
de persones que per la seva activitat siguin merescudes d’un honor, perquè jo 
crec que és així, d’aquestes característiques. Per tant, em sembla que és una 
figura molt adient perquè pugui portar el nom d’un carrer, una plaça, un espai 
públic de la ciutat. I com dic, l’hem subscrit i hi donem tot el recolzament. Per 
tant, votem a favor.” 
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La senyora Díaz diu: 

“Volia aclarir només una cosa perquè al final no sabem per quin motiu, crec que 
és una bola que s’ha anat fent gran, realment el que es va acordar en el seu 
moment entre els portaveus ja fa uns anys eren dos anys, no cinc, i com que 
sento repetir els cinc anys... (Veus de fons.) Bé, ho vam comprovar i nosaltres 
vam veure dos, igual és que tenim dos reglaments a l’ajuntament aprovats de 
manera paral·lela, però... A més, ho recordo perquè en aquell moment ja era 
electe i n’havíem parlat. Jo recordo l’aprovació dels dos anys. Però si resulta que 
tenim un reglament paral·lel que podria ser, doncs ho aclarirem. Si són dos anys, 
doncs dos anys i un dia, i si són cinc, doncs complirem el que diu el reglament o 
el modificarem.” 

La senyora Millà: 

“...el canvi de noms de carrers, allà quedava escrit cinc, me’n recordo 
perfectament, ara no sé si va ser una cosa...” 

La senyora Díaz diu: 

“Que algú escrigués cinc, no ho dubto, però recordo perfectament quan ho vam 
aprovar, quan ho vam decidir i, a més, vaig fer la consulta, perquè tenia dubtes, 
amb el secretari que ho vam comprovar. Però no passa res, ho comprovarem, 
sí, perquè igual algú es va confondre, d’aquells errors materials que de vegades 
es donen i va escriure cinc on realment hauria de ser dos. És una cosa molt 
menor. La comprovem i farem allò que digui el reglament que vam aprovar entre 
tots i totes plegades.” 

El senyor Torras diu: 

Perdó, només per «rizar el rizo», això no formava part de cap reglament, sinó 
que va ser l’últim dictamen sobre el canvi de noms de carrers segons la memòria 
històrica i en aquell dictamen vam escriure uns criteris per canviar el nom i deia 
cinc anys. Probablement hi havia un reglament anterior que parlava de dos, 
però..., o una moció i, per tant, seria de rang superior. Voldria recordar, per això, 
que en el mateix dictamen també es va demanar consulta al servei local de català 
sobre la nomenclatura dels noms i van dir que el carrer Vuit de Març s’havia 
d’escriure amb lletres. Vam veure finalment que va ser escrit amb números, i bé, 
ho volíem posar de manifest.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Sí, vam tenir una discussió sobre això. Llavors, jo interpreto..., però ara 
no és el moment d’interpretar, però interpreto que la moció, perquè és el que 
nosaltres havíem consultat, la moció, que en aquell moment els grups municipals 
i regidors i regidores del moment van decidir no posar el nom per allò que no 
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traspassés una persona coneguda i que pensessin que mereixia un carrer portar 
el nom d’aquesta persona i en aquell moment, ho recordo perfectament, la moció 
deia dos. Una altra cosa..., no vol dir que en un moment donat amb el canvi dels 
sis noms que recorden vostès perfectament, allà es decidís endurir una mica més 
el que la moció ens obligava. I, per tant, en aquell moment la comissió feta ad 
hoc per sis carrers decidís que no dos, sinó cinc, la qual cosa evidentment 
nosaltres i jo personalment no tinc res a dir, ni a interpretar. Però que la moció 
original era dos i que, per tant, jo crec que nosaltres podem entendre que en el 
cas de la Neus Català, si ho volem complir, compliria perfectament amb l’esperit 
d’aquella moció si no hem canviat aquest criteri, perquè ho torno a dir, els cinc 
anys, en qualsevol cas, podria ser un criteri ad hoc en una comissió ad hoc. 
Doncs si de cas ho mirem amb tranquil·litat, però això voldria dir que podríem 
accelerar el fet de posar el nom de Neus Català a un carrer de la nostra ciutat. 
Molt bé, doncs quedem emplaçats a fer això. I ara sí, podem passar... 
Congratulant-nos d’aprovar per unanimitat aquesta moció que tothom finalment 
ha subscrit. 

 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors i regidores Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. 
Montserrat Zamora Angulo, Sr. Fco. Javier Giménez González, Sra. Mariber 
Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. 
Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, 
Sr. Marcos Sánchez Siles, Sra. Mercè Haro Capell, Sra. Elisabet Millà Salinas, 
Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno, Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco González i Sr. Albert 
Comellas Novillo, és a dir vint vots. La regidora Sra. Laura Benito Llenas 
s’absenta i no vota aquest punt. 

La moció s’aprova per unaminitat. 

 
 
 
9/19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PDECAT SOBRE LA CONDEMNA I 
REBUIG A L'AFUSELLAMENT I CREMA SIMBÒLICA DEL PRESIDENT 
PUIGDEMONT. 
 
Això vol dir que passem a la següent, a la moció 9/19, Moció del PDeCAT sobre 
la condemna i rebuig a l’afusellament i crema simbòlica del president 
Puigdemont. En aquest cas, el senyor Siquier té la paraula per defensar-la.” 

 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Siquier diu: 
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“Moltes gràcies, alcaldessa. Val a dir, abans de començar, que el Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana ens ha mostrat la voluntat de subscriure aquesta moció. 

El Partit Demòcrata hem reflexionat molt de si era el millor moment per presentar 
aquesta moció pel seu contingut delicat referida als fets de Coripe, fets 
desagradables, vergonyosos, intolerables, incívics, davant de tots els infants del 
poble, els futurs ciutadans d’aquest municipi, fets que inciten a l’odi i la 
discriminació, fets que varen succeir en aquesta localitat sevillana de Coripe 
recentment, el passat 21 d’abril, fets que atempten al nostre entendre els drets 
fonamentals de les persones i on l’alcalde es defensava orgullós dient que «el 
muñeco representa el mal y lo que se mata es el mal». No denunciem tant la 
crema de símbols com es fa en d’altres festes populars i tradicions, que també, 
sinó sobretot l’afusellament i crema simbòlica de persones representatives d’un 
territori i d’una societat. Això és el que estem defensant. 

Doncs sí, la presentem, ho vam decidir finalment. No podíem fer una altra cosa 
que presentar-la, per la dignitat de les persones, ja siguin reis, presidents o 
ciutadans de Coripe, per la defensa del president electe a l’exili i pels valors que 
representa com a institució a Catalunya i per aquests comportaments, costums i 
tradicions retrògrades, que només aporten odi i vergonya, d’una societat 
espanyola encara molt lluny d’una Europa civilitzada que té per objecte 
cohesionar la societat entre territoris. 

Curiosament ahir mirant el debat de TV3 dels candidats a les eleccions europees 
hi havien esments a aquestes situacions. El representant de Ciutadans va 
comentar, va manifestar la voluntat: «Volem una Europa que avanci en justícia 
social.» El candidat del PP va manifestar i va incidir: «No eduquem els nostres 
fills en l’odi, no hem de ser discriminats per idees.» El candidat del PSOE 
manifestava: «Som els únics capaços de fer una proposta social europea justa.» 
Els ben asseguro que, amb alcaldes com els de Coripe, anem totalment en 
direcció contrària. 

Aquesta moció no s’aprovarà per manca de suport de la majoria dels grups 
parlamentaris aquí representats, així ho vaig copsar el darrer dilluns a la darrera 
Junta de Portaveus, crec. Pensàvem que de la mateixa manera que hem 
denunciat el nostre rebuig a pintades al carrer intolerables contra càrrecs electes 
nostres d’aquesta corporació o de la mateixa manera que hem trobat pintades a 
les seus locals de les mostres agrupacions municipals a Esplugues, que també 
era digne defensar i denunciar i condemnar els fets de Coripe, que mereixen 
també aquest rebuig. 

La moció pretén denunciar i rebutjar aquests fets de Coripe a resultes de la 
simulació, la crema i afusellament de persones i donar suport a la decisió del 
Govern de la Generalitat de presentar una denúncia davant de la Fiscalia 
especialista en matèria de delictes d’odi i discriminació. Moltes gràcies. Aquesta 
és la moció que presentem.” 

La senyora Díaz diu: 
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“Doncs ara és el moment del posicionament i d’emetre el vot. Senyor Comellas, 
és el seu torn.” 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Hi voto en contra perquè els espanyols que van votar la 
Constitució del 1978 ens van donar el dret de la llibertat d’expressió, això permet 
de malmetre imatges, falles, i ninots si un vol expressar així llur rebuig a certs 
comportaments. En aquest cas l’alcalde titllà com a imatge de mal el ninot que 
estrafeia la imatge del molt honorable president Puigdemont. Si la primera 
autoritat municipal vol participar d’aquest tipus d’actes, crec que té tot el dret, li 
faria memòria, tanmateix, de dedicar recursos públics també per sensibilitzar la 
memòria històrica dels veïns i ajudar a cercar les despulles d’un andalús 
universal afusellat pels seus compatriotes, Federico García Lorca, a qui la terra 
encara cobreix a un ignot marge de carretera del seu país.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, desde Canviem Esplugues nosotros creemos que esta moción no era el 
momento de presentarla, sobre todo porque habla de unos hechos muy 
concretos, cuando la realidad del día a día está más generalizada, el tema de la 
cremà. Creemos que..., no compartimos sobre todo estas fiestas de este pueblo 
ni de ningún otro, aunque sean centenarias, porque creemos que los tiempos 
cambian y esto no ayuda a la convivencia de ninguna de las maneras, ni ayuda 
tampoco a la creación de sociedades más humanitarias. Por eso decimos ni en 
Coripe, ni en Sant Feliu de Guíxols, que también se ha hecho alguna cremada 
que otra. Lo que sí estamos en contra es de los fusilamientos, ahí sí que creemos 
que eso no tendría que darse y tenemos que evitar estas cosas. Efectivamente, 
como pone en la moción, el señor Puigdemont ha sido elegido 
democráticamente, también como Rodrigo Rato, aunque no nos guste a algunos, 
o Felipe González, señor Aznar o algunos más que también han sido quemados 
y, bueno, nos puede gustar más o menos, pero también tenemos que entender 
a veces que la libertad de expresión también va por ahí. Sobre todo, Europa nos 
ha dicho también que algunas cosas que se han quemado era libertad de 
expresión. Por lo tanto, también a veces apelamos a Europa para algunas cosas 
y para otras, no. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Por eso en San Juan..., 
he estado mirando un poco y en el San Juan de 2018 también se quemó un 
muñeco de Felipe VI, en el carnaval de Ribes de Freser también se quemó otro 
muñeco. Por lo tanto, esto es un poco generalizado, no es un problema de unos 
u otros, sino que aquí hay de todo. 

Creemos que la cremada desde nuestro punto de vista es una falta de respeto, 
pero también, como decía antes, lo podemos entender como libertad de 
expresión. Por eso los puntos que se proponen en la moción deberían de ser en 
todo caso haber englobado a toda esta serie de gente que han padecido de 
alguna manera la cremada. Y por eso el otro día cuando se presentó la moción 
en portavoces dijimos que esta moción teníamos que haberla trabajado más y, 
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en todo caso, haber salido una moción en contra de todo esto para toda la gente 
que ha sido de alguna manera..., que se ha actuado contra ellos. Y, en fin, por 
eso nosotros votaremos en contra de la moción.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP, tenint en compte també el debat que ja vam tenir en Junta 
de Portaveus, d’entrada, compte amb l’ús que es fa dels delictes d’odi 
indiscriminadament, perquè els delictes d’odi són aquells perpetrats contra 
col·lectius vulnerables, concretament contra aquells que tot i tenir els mateixos 
drets sobre el paper, l’estat assumeix la seva incapacitat per garantir la seva 
implementació, de defensa d’aquests drets. 

Per tant, apel·lar que la Fiscalia formuli l’acusació per uns fets que nosaltres 
personalment considerem qüestionables, ens suposa una contradicció en si 
mateix perquè estem intentant acusar un poble, un ajuntament o un col·lectiu de 
persones per unes accions que ens agradin més o menys no deixen de ser 
l’exercici del dret a la llibertat d’expressió. I llavors què farem quan la Guàrdia 
Civil torni a portar un mecànic acusant-lo per delictes d’odi per no voler-li arreglar 
el cotxe? Ens ficarem les mans al cap una altra vegada o direm que estava en el 
seu dret legítim de no voler-li arreglar el cotxe? Aquí no estem parlant d’una 
denúncia pública o un posicionament polític, estem parlant de tornar a 
judicialitzar la política, igual que hem cremat i ho seguirem fent imatges del rei 
emèrit, de l’actual monarca i si ens colen un altre rei, també ho farem, o de 
qualsevol bandera, nosaltres defensem el dret a poder expressar-nos lliurement 
en actes simbòlics. Recordem també que no hi ha dret a judicialitzar l’ofensa, 
qualsevol té dret a sentir-se ofès, però no és un delicte. I, per tant, hi votarem en 
contra.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa, com han dit els companys regidors de Canviem Esplugues i de 
la CUP, nosaltres estem en contra d’aquesta tradició de Coripe, com es fa i les 
maneres que tenen, sobretot el que és l’afusellament, però, clar, entrem en el 
conflicte de la llibertat d’expressió. I llavors en el nostre rebuig de com es va fer, 
el que va passar abans d’arribar a l’afusellament i a la crema del senyor 
Puigdemont i amb el crits d’odi que tenien envers tots els catalans i catalanes, 
nosaltres no estem a favor d’aquest acte, però hem de respectar la llibertat 
d’expressió i, com que entrem en contradicció, el nostre vot és abstenció.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Nosaltres votarem en contra i no deixa de ser també paradigmàtic que la darrera 
moció que es debat en aquest ple aquesta legislatura sigui aquesta. Òbviament 
hem viscut una legislatura marcada pel conflicte entre catalans o entre Catalunya 
i la resta d’Espanya, han passat moltes coses i al final això és una més. Una de 
les parts se sent agreujada per una..., no entro... O sigui, li puc assegurar que no 
em fa gens ni mica de gràcia aquest fet, però em sobta que no s’aprofiti aquesta 
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moció per parlar de totes les sortides to que a tants llocs de Catalunya, de la 
resta d’Espanya i que amb tantes víctimes, com en aquest cas va ser el senyor 
Puigdemont. 

És una llàstima, i de veritat li dic que és una llàstima que no hem sigut capaços 
durant aquests quatre anys de fer una cosa que sembla tan elemental com 
acordar un text entre totes les forces polítiques, que al final estic convençut que 
ens podríem posar d’acord a condemnar tots aquests tipus de fets. Jo sí que no 
acabo d’entendre que sigui el mateix que ataquin una persona d’aquest 
ajuntament o que l’amenacin o que ens ataquin les seus amb un fet puntual en 
el marc d’una festivitat, d’una tradició, que no entrem a valorar, però realment no 
crec que siguin fets comparables. Desgraciadament hi han hagut altres fets 
comparables que tampoc s’esmenten en aquesta moció, i la llàstima és que al 
final gent tan dispar com pot ser la CUP i el PP acabin votant el mateix a una 
moció que jo estic convençut que si tots posem una miqueta de la nostra part i li 
traiem una miqueta del partidisme que tots portem una miqueta a dins, ens 
haguéssim pogut posar d’acord. Votem, òbviament, en contra.” 

La senyora Villena diu: 

“Bé, fins ara als plens no hem volgut fer guerra amb el tema de presos polítics i 
exiliats, solament recordar-los, perquè pensem que aquí tocava fer ajuntament. 
Avui subscrivim la moció, però volíem afegir-hi una reflexió. La cultura del foc 
purificador forma part de la cultura mediterrània, es cremen les idees, el mal, les 
insensateses, els polítics, els malfactors, les banderes, etcètera. Fins ahir ho 
podríem entendre encara que ens semblés ofensiu, injust, mentida, etcètera, 
però això que han fet és la imatge d’un linxament físic, passeig entre la gent, 
mort a la forca, afusellament amb acarnissament i finalment el foc. I el linxament 
és èticament reprovable i un delicte, sigui qui sigui el suposat culpable del 
suposat delicte. A més, el linxament inspira odi i venjança i que això hagi estat 
determinat per l’AMPA d’una escola i presenciat per tot el públic, nens inclosos, 
és inadmissible. Que s’ho facin mirar.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos también encontramos la moción absolutamente 
inoportuna y bien, la vemos más viable para tratar en el Parlament que no en un 
ayuntamiento, como es el de Esplugues. En cualquier caso, comentar que 
nosotros tampoco..., se ha tratado al señor Puigdemont igual que al señor Rato, 
ya se ha comentado, en este pueblo, no creo que ahí sea un problema de 
convivencia con el resto de España el que estamos sufriendo actualmente en 
Cataluña, sino es entre catalanes, no busquemos más allá. Y la moción es 
verdad que deja mucho que desear, porque, todo y no ser devoto de este tipo de 
celebraciones que hacen en este pueblo de Sevilla, personalmente, pues bueno, 
si estamos hablando de delitos de odio, tenemos que hacer mención a que aquí 
se queman banderas del rey Felipe VI y no pasa nada, banderas de España, 
también son símbolos nacionales, y ustedes no los condenan. Y lo que es más 



 
 pàg 29
   
 

grave, es que también hay muchos ejemplos de cargos públicos, de ciudadanos, 
de PSC, de PP, de otros partidos constitucionalistas que también han sido 
atacados, incluso físicamente, ya no a muñecos simbólicos, sino que le han roto 
la nariz y han salido alcaldes independentistas, como el de Torroella de Montgrí, 
pues casi animando diciendo que estaba muy orgulloso de lo que había pasado 
aquel día. Por lo tanto, aparte de inoportuna, también es absolutamente hipócrita.  

Y por último decirle también, recordarle que el señor Puigdemont no es un 
presidente, es un huido de la justicia, que está fuera, que lo que tiene que hacer 
es volver y dar la cara, y presentarse ante la justicia española. Y como digo, no 
es president es expresident, en cualquier caso, todos sabemos que es el señor 
Torra un títere de Puigdemont, pero que ya lo diga su propio partido en un título 
de una moción, pues nos sorprende, ¿no? Nuestro voto es en contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, doncs a veure, per nosaltres..., el primer que li voldria dir és que en la seva 
exposició de motius i quan ha explicat la moció, jo crec que no ha explicat 
aquesta moció, ha explicat una mica el debat que vam tenir a la Junta de 
Portaveus, però no ha explicat la moció, perquè ho ha fet en termes generals i 
ha parlat sobre la festa i sobre..., però jo crec que no és això el que diu la moció, 
ho dic perquè no l’hem llegida, que ningú s’enganyi, la seva moció no diu el que 
el portaveu del PDeCAT ha expressat. 

I dit això, a veure, a nosaltres evidentment no ens agrada aquesta festa però no 
ens agrada no perquè en aquesta ocasió hagi estat el president Puigdemont qui 
hagi sofert, diguem-ne, aquesta actuació o aquesta tradició, tampoc ens va 
agradar ni amb Aznar, ni amb Felipe, ni amb el rei. I no ens agrada perquè em 
sembla que no es forma, diguem-ne, d’expressar, si s’ha d’expressar la llibertat 
d’expressió, no és la forma d’expressar-ho vinculada a una festivitat i que, a més 
a més, jo ho torno a dir, perquè ho vaig dir en el seu dia, quan veies les imatges 
i resulta que hi han nens al voltant, etcètera, doncs encara ens semblava més 
preocupant. Entre altres coses, perquè el que intentem defensar sempre 
precisament i treballem en aquest ajuntament, però des de tots els àmbits i jo 
crec que aquí coincidirem tots els grups municipals, doncs treballem perquè la 
resolució dels conflictes es facin per via dialogada, perquè es faci..., és el que 
ensenyem també, els nens i nenes, volem una cultura de la pau, volem..., per 
tant, no entenem que aquesta sigui la fórmula d’intentar..., o expressar, que es 
poden expressar, hi ha llibertat d’expressió i es poden expressar, però no és la 
fórmula aquesta. Per tant, com a base, no ens agrada la forma, ni la festa 
aquesta, i val a dir que totes les societats evolucionem i sort que evolucionem, i 
que anem canviant coses, l’altre dia jo també ho expressava, fins fa quatre dies 
es tiraven cabres dels campanars perquè era una tradició. Bé, doncs escolti, és 
una cosa que probablement s’havia d’acabar. O el toro de la vega és el primer 
any que s’ha prohibit. Bé, doncs són coses que han d’evolucionar. I no estic fent 
una comparació, simplement estic dient que la societat ha d’evolucionar i que hi 
han certes activitats, festivitats, que jo crec que no pertoquen. 



 
 pàg 30
   
 

Ara bé, la seva moció no diu això, la seva moció el que ha intentat de nou és 
victimitzar-se, una part del poble català, el president Puigdemont, que malos son 
los españoles, mira lo que nos hacen, i això és el que pretén la seva moció i no 
ha anat a l’arrel del problema. I li vam expressar i li vam dir: home, aquesta és 
una altra qüestió, no es tracta d’això, perquè si no ho haguéssim fet pel rei, ho 
haguéssim fet en mil altres casos. També van haver-hi ninots simbolitzant el 
PSC, el PP, etcètera, penjats d’un pont. Bé... O a l’alcaldessa, sense anar més 
lluny, l’han amenaçat de mort també. 

A veure, jo crec que hem de ser una mica més seriosos i no aprofitar les 
situacions per victimitzar-nos i demostrar..., que no sé què es pretén demostrar, 
que dolents són aquells i que bons que som nosaltres. Home, jo crec que és del 
tot errònia, inoportuna, pel moment també i que, per tant, no s’ha actuat, jo crec, 
o no expressa amb una cosa que podríem haver coincidit tots, però jo crec que 
no expressa ni molt menys això. Jo ho torno a dir, es tornen a apropiar del poble 
de Catalunya i diuen que el poble de Catalunya... Escolti, el poble de Catalunya 
és divers, ampli i no són tots independentistes i vostès a la moció tornen a insistir-
hi. Rebutgen la crema de l’estelada, ara, quan cremen una bandera espanyola o 
cremen una altra bandera, doncs llavors no és tan greu, no? Home, jo crec que 
no han encertat, sincerament, crec que no han encertat i que segurament no 
tocava. És una pena perquè sembla això, que s’activin només quan els toca a 
vostès i no en termes generals, que podríem, ho torno a dir, haver arribat a un 
acord per una moció en aquest sentit i sobre aquesta festivitat que aglutinés el 
conjunt de visions dels diferents grups que segurament estaven d’acord. Bé, per 
tot l’expressat perquè em sembla que no és ni molt menys encertada tot i que el 
fons la festa aquesta, com deia, ens disgusta, però no és encertada i tornen a 
intentar victimitzar-se i jo crec que és un error i, per tant, votem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“Gràcies al Grup d’Esquerra Republicana pel suport a aquesta moció. Reiterar 
que literalment he llegit dos dels acords que preteníem, per tant, no me’ls invento, 
que és donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat de presentar una 
denúncia per aquest tema davant de la Fiscalia especialista en matèria de 
delictes d’odi i de discriminació, exactament, textualment he llegit això. I la (no 
s’escolta la gravació) inicial passava per condemnar enèrgicament l’actual 
situació d’afusellament i crema del molt honorable president Puigdemont. Això 
és exactament el que he pretès argumentar, tot i que la part expositiva l’he volgut 
fer de manera més didàctica. Entenc perfectament l’encaix i el raonament que 
cadascun dels portaveus feu des dels vostres grups. I gràcies per la reflexió i pel 
suport.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Només, si m’ho permeten, abans de passar al següent punt de l’ordre 
del dia, que deu ser precs i preguntes, el tractament d’un expresident sempre és 
de president, això si que ho volia dir. Que això no vol dir que vostès hagin 
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d’observar això, que cadascú al final..., parlàvem de llibertat d’expressió, al final 
cadascú pot observar el que sigui, però si de cas, ho dic perquè l’enunciat és 
correcte, diem president Montilla, president Maragall o president Puigdemont o 
president Mas, perquè és el que, en aquest cas, s’observa el tipus de tractament. 
La qual cosa no vol dir que vostès hagin de seguir això, però ho volia aclarir per 
si hi ha algú que no conegués aquest element.” 

 
Sotmesa a votació la moció, voten a favor els regidors Sr. Oriol Torras i Planas, 
Sra. Hermínia Villena i Collado i Sr. Santi Siquier i Fadó, és a dir tres vots. Voten 
en contra l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i els regidors i regidores Sr. Eduard 
Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora Angulo, Sr. Fco. 
Javier Giménez González, Sra. Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio 
Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. 
Marcos Sánchez Siles, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, 
Sra. Anna Coll Zabala, Sr. Julián Carrasco González i Sr. Albert Comellas 
Novillo, és a dir quinze vots. S’hi abstenen les regidores Sra. Elisabet Millà 
Salinas i Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, és a dir dos vots.  
La regidora Sra. Laura Benito Llenas s’absenta i no vota aquest punt. 
 
La moció es rebutja per majoria absoluta. 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
La senyora Díaz diu: 

“I dit això, ara continuem amb el següent punt de l’ordre del dia que, com deia, 
ja entrem en l’apartat de precs i preguntes. Començaríem, senyor Comellas, per 
vostè.” 

El senyor Comellas diu: 

“Sí, gràcies, alcaldessa. Voldria subratllar l’encert del que acaba de dir respecte 
al tractament dels presidents. I, en aquest sentit, expressar que a mi em 
sorprenia molt quan fins i tot al Parlament s’adreçaven els parlamentaris al 
president Montilla o qui fos com a senyor Montilla o senyor qui fos. A mi em 
sorprenia molt. Un expresident mereix aquest tracte, doncs quan un és la primera 
autoritat municipal, doncs, que està aquí en qualitat de tal i no és la senyora Díaz, 
és l’alcaldessa. 

Intentaré ser breu, hi ha un nombre de temes pendents a la taula del regidor 
d’Urbanisme, com és la neteja de matolls que són càrrega de foc sota el pont 
d’Esplugues. Crec que hi ha pendent l’esmena d’un senyal de trànsit municipal 
manifestament erroni i perillós a la cruïlla dels carrers Laureà Miró i Puig i 
Cadafalch, almenys fins a la setmana passada, avui no ho he pogut comprovar. 
I si informarà el veïns dels tres edificis Símbol del futur del Teatre Auditori, 
després de la renúncia de la constructora Vias a seguir l’obra al preu licitat 
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inicialment i llurs accions legals. També crec que resta pendent de resoldre una 
multa a un nombre de veïns d’Òmnium Cultural per l’habitual carpa informativa 
en l’espai públic, parada fora de l’àmbit de la Festa de Sant Mateu, la 
proppassada. 

Finalment, sent molt breu, voldria agrair als votants del nostre programa electoral 
per l’escalf rebut al llarg d’aquest mandat, tant a les tasques de govern com a 
l’oposició, especialment arran de l’expulsió del PDECAT per denunciar les 
coaccions i amenaces per finançar il·legalment llur agrupació local quan ja ho 
feia legalment. En la meva demanda civil per expulsió presumptament il·legal del 
PDECAT, la justícia també ha desestimat les al·legacions dels dos advocats del 
partit, el judici se celebrarà a la tardor a fi de restablir la veritat i el meu bon nom 
professional, malmès per les notes de premsa publicades pels set imputats en la 
causa penal. I gràcies de nou a tothom.” 

La senyora Díaz diu: 

“Espera. Ara jo ja li donava pas, però hi ha alguna resposta que haurem de 
donar? Doncs senyor Carrasco, que jo també m’embalava i vostè a la meva 
mirada ja començava el seu torn, li passem la paraula al senyor Sanz perquè 
pugui respondre aquelles qüestions i ja de seguida passaríem al Grup Municipal 
de Canviem.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, sobre la neteja de matolls, juntament ara amb una actuació que em de fer 
dins de la inauguració del projecte de la connexió del Parc dels Torrents, ara 
s’han de fer uns treballs per fer un treball topogràfic i, per tant, havíem d’iniciar 
la neteja i vam dir, bé, aprofitem i ho fem alhora. És veritat que també tenim una 
colònia de gats que havíem de traslladar i, per tant, les coses es van retardant, 
però que està previst de fer-ho quan ho puguem fer i crec que ja no trigarem 
massa. 

Sobre el senyal de Puig i Cadafalch, té raó que no s’ha canviat encara, vaig donar 
les instruccions, però segurament no s’ha eliminat, per tant, seguiré la qüestió. 

Amb els veïns i veïnes de l’edifici Símbol, jo li vaig dir que quan tinguem alguna 
cosa en ferm, doncs, seria el moment que puguem donar-los més detall. Fixi’s 
que ens ho ha preguntat moltes vegades i la cosa ha anat variant en aquest 
temps, per això jo insistia que quan tinguéssim alguna cosa en ferm és millor 
donar aquesta informació als veïns i veïnes. 

I sobre la resolució de les sancions a les quals vostè feia referència, és un 
expedient sancionador que segueix el seu procediment, per tant, quan estiguin 
resoltes les al·legacions que van presentar, doncs entrarem. Puc, en tot cas, 
preocupar-me sobre quina situació està, quan es preveu, però diguem-ne que 
segueix el seu procediment.” 

El senyor Carrasco diu: 
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“Bien, gracias, señora alcaldesa. Como decía, quisiera hacer un prec, porque de 
alguna manera hoy se acaba la legislatura, por lo tanto, en estos cuatro años 
que hemos pasado, yo por lo menos he aprendido mucho, ha sido una 
experiencia personal agradable, hemos mantenido los grupos políticos siempre 
unas acciones de alguna manera que hemos intentado llevarnos bien, la verdad 
es que dentro de los grupos no ha habido ningún problema, todos..., cada uno 
con su idea, por supuesto. Pero bueno, si a partir de ahora..., voy en las listas, 
no sé si saldré o no, pero si no salgo, en todo caso, para mí ha sido una 
experiencia importante. Yo conocía el Ayuntamiento desde fuera, porque 
siempre estaba en esta casa picando puertas para hacer cosas y ahora he 
estado dentro y, bueno, me gusta más estar fuera porque conseguía más cosas 
que las que he conseguido estando aquí. Eso ha sido así. Y entonces, si no 
salgo, volveré otra vez a mi actividad, al movimiento vecinal, a la PAH, todos 
estos movimientos, que a mí es lo que me gusta, la calle. Yo vine aquí diciendo 
que era de la calle y me voy a la calle otra vez a trabajar. Y en la calle nos 
veremos. Gracias.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, més o menys en la mateixa línia, agrair i animar també la població a seguir 
mobilitzant-se, i reclamant, i exigint els seus drets, que una de les coses que 
també m’han ensenyat aquests anys ha estat que és la millor manera de garantir 
que aquests es duguin a terme.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, senyora alcaldessa, també el prec de poder-me acomiadar. El tinc? Bé, avui 
és el meu comiat com a regidor en aquest Ajuntament, el regidor Siquier no es 
torna a presentar en cap llista electoral en aquests comicis que ens trobem en 
aquests moments. Ha estat tot un repte haver entomat la delegació de 
competències de l’alcaldessa, assumint les regidories de Transport, Mobilitat, 
Bon Govern, les regidories de barri de la Miranda, de la Mallola, avui els veig 
aquí presents també. I també la tasca que he fet en el Consell Escolar, en el si 
de l’Institut Joaquim Blume. Crec que hem sabut fer política, es tractava d’això, 
de fer política. Hem assolit objectius programàtics comuns i hem estat ben a prop 
de persones, entitats comerços i empreses. 

Vull agrair de manera molt ràpida i breu la voluntat d’entesa, com bé s’ha dit, 
amb tots els grups municipals, envers el grup municipal nostre, envers la meva 
persona, de totes les regidores i els regidors del consistori en tot moment, de 
l’alcaldessa i, en especial, dels portaveus dels grups municipals, que hem tingut 
una relació intensa, però especial i profitosa. Vull fer notar també la 
professionalitat i eficàcia de l’interventor i el secretari d’aquest ajuntament, aquí 
presents avui. I agrair finalment a tota la ciutadania que ens ha anat seguint des 
de casa –senyora Sinfreu, si ens està veient– i, presencialment, des d’aquest ple 
a nivell presencial i, en especial, doncs a aquelles persones que ens han mostrat 
el seu suport i la seva confiança. 
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Resto igualment, però, a disposició de la ciutadania d’Esplugues en tant en quant 
no continuaré en aquesta corporació, perquè primer hauria de ser elegit, però 
continuaré exercint tasques públiques des del Govern de la Generalitat en 
matèria d’implementar polítiques públiques d’esports i d’activitat física. Gràcies 
per la seva confiança i fins aviat.” 

La senyora Zafra diu: 

“Les regidores d’Iniciativa també volem acomiadar-nos, no ens presentem a les 
properes eleccions. Hem estat també molt contentes de ser regidores i 
representar el nostre grup municipal. Molt agraïdes també amb el consistori i 
donar les gràcies als ciutadans, ciutadanes, a tothom que ens ha recolzat i ens 
veiem aviat. Que vagi molt bé.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bueno, yo también quería hacer un pequeño comentario, porque, aunque sí me 
presente, las cosas no están muy finas en mi casa, entonces a lo mejor me 
vuelvo a partir de junio, así que por si acaso, quería dejar constancia de que 
estos ocho años me han enriquecido mucho personal y profesionalmente, esta 
experiencia me ha hecho muy feliz, la he disfrutado. Esta última legislatura, 
también por circunstancias personales, ha sido algo más compleja para mí, pero 
la he disfrutado. Y sí que quiero hacer un reconocimiento explícito a todos los 
funcionarios de esta casa, que siempre han desarrollado su actividad con una 
profesionalidad absoluta. 

Y sí que tengo una espinita en mi corazón y no quiero dejar pasar esta 
oportunidad para pedir excusas con una persona que a lo mejor cuando entré en 
esta casa no me comporté con toda la justicia con la que el paso del tiempo me 
ha comprobado que..., me ha servido para comprobar que es una persona 
excelente, un gran profesional, insisto, a la que quiero pedirle excusas, que es al 
secretario de esta corporación, porque, como digo, pues a lo mejor al inicio de 
mi andadura en esta casa no estuve del todo acertado con él, y sí que quería 
sacarme esta pequeña espinita. 

Y daros las gracias a todos también por el trato siempre personal y agradable 
que he tenido con los veintiún concejales electos de este ayuntamiento. Que sea 
lo que Dios quiera, pero que sea para el bien de esta ciudad. Gracias.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, nosaltres no ens acomiadem, en principi, esperem ser aquí, d’aquí un parell 
de setmanes, tornar-hi a ser, però sí que volíem, com que és final de mandat, 
volíem agrair, tant als serveis tècnics de l’ajuntament com als vint-i-tres regidors 
que durant aquests quatre anys han format part d’aquest ple, recordo que n’hi ha 
dos que van començar, però que no han acabat el mandat, però també, per tant, 
dir que els vint-i-tres regidors els volíem agrair el bon to i el bon ambient de treball 
que hi ha hagut durant aquest mandat.” 
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El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos, dos cosas. Un apunte, señora alcaldesa, estoy de 
acuerdo, es verdad que el tratamiento de expresidente protocolariamente es 
presidente, pero en política, pues nosotros (no s’escolta la gravació) 
expresiones, para nosotros es expresidente y lo queríamos decir así. Porque 
también, por ejemplo, según protocolo, el señor Pujol sigue siendo molt 
honorable y a nosotros no nos escuchará referir-nos a él en estos términos casi 
seguro. (Veus de fons.) Bueno, pero bastante poco. 

El tema, a lo que vamos, lo que quería decir es, primero, dar las gracias al señor 
Sánchez por su semidespedida y casi su llamamiento, que nos hace la campaña 
casi pidiendo el voto útil constitucionalista. Y fuera bromas, también los 
concejales que no repiten y que se van, estoy de acuerdo, o sea, con nuestras 
diferencias, pues se ha podido dialogar, se ha trabajado, agradecerles el trabajo 
y la dedicación a la ciudad de Esplugues y esperar que se mantenga el talante y 
la predisposición al diálogo entre grupos diferentes y podamos avanzar en el 
mejor sentido para nuestra ciudad, que es Esplugues. Gracias.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo en el meu cas sí que espero també estar, si més no, com a regidor, 
després les coses ja veurem, però en tot cas com a regidor sí que espero 
continuar. Però, en tot cas, en aquest cas com a portaveu del govern i, en tot 
cas, també en la Junta de Portaveus, però que faig extensiva als vint-i-un 
regidors i regidores, donar l’agraïment, perquè jo crec que en aquest ajuntament, 
doncs m’agrada molt una frase, li agafo, senyor Siquier, que ha dit, hem política. 
I jo crec que estem aquí per fer això, estem aquí per parlar, per dialogar, per 
posar-nos d’acord, per discutir-nos també, només faltaria, però perquè al final 
puguem fer que la ciutat d’Esplugues avanci i que tiri endavant i, per tant, forma 
part de la política aquestes discussions i intentar-nos posar d’acord. I jo crec que 
–m’ha agradat molt– hem fet política i, per tant, hem pogut tirar endavant 
projectes, altres han quedat al calaix i (no s’escolta la gravació) tirar i segurament 
altres grups haguessin volgut tirar altres coses, però el que no podem dir és que 
segur que la ciutat ha anat avançat i que hem tirat projectes endavant. 

Per tant, agrair també en aquest sentit a tots els portaveus i, com deia, a tots els 
regidors i regidores per aquesta voluntat de construir Esplugues, de fer 
Esplugues, que jo crec que és el que ens uneix, i la veritat és que a vegades més 
fàcil, a vegades més difícil, però en el seu conjunt crec que podem fer una 
valoració positiva del tarannà de la voluntat i del treball que fem en aquest 
ajuntament. Per tant, només era, al revés, donar-los un agraïment a tots i totes, 
als que potser ens tornarem a veure en la propera legislatura i als que no, doncs, 
també. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 
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“Aquest és un torn de precs i preguntes del regidor no adscrit, en aquest cas, 
perquè ha marxat la regidora i dels diferents grups municipals, no sé si com que 
ho hem fet una mica diferent i hem aprofitat més aviat per acomiadar el mandat, 
tot i que recordin que tenim un ple només per aprovar les actes, que si jo no 
m’equivoco serà tres dies abans de la constitució del següent ajuntament, per 
tant, recordin que serà un dimecres de juny. Hi ha algun regidor, regidora del 
meu grup municipal que també em demana la paraula i que entenc que és per 
fer alguna cosa similar a la que han fet vostès, per això torno a preguntar, hi ha 
algú més, tot i que tothom ha intervingut, que volgués intervenir? Doncs el senyor 
Hernández i la senyora Peláez em sembla que em demanaven la paraula.” 

El senyor Hernández diu: 

“Bé, moltes gràcies. Jo també volia aprofitar aquest ple per despedir-me. Igual 
que el señor Julián Carrasco, también voy en una lista electoral, nunca se sabe 
si volveremos aquí. Pero, bueno, de todas maneras, agradecer sobre todo a los 
compañeros y al personal del ayuntamiento, que me ha puesto muy fácil poder 
estar ocho años aquí trabajando. Muchas gracias a todos.” 

La senyora Peláez diu: 

“Bé, en el meu cas també vull agrair tota la feina que s’ha fet des de dintre. Agrair 
també aquests dotze anys que la ciutadania em va posar aquí i espero haver 
pogut aportar el meu granet de sorra per fer Esplugues una mica millor, sobretot 
en els últims vuit anys en l’àmbit educatiu, que és on més influència potser hem 
tingut. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Bé, jo pensava dir algunes paraules en tancar el Ple, però ara crec que és més 
oportú. Jo no m’allargaré, simplement dir que vostès m’han fet molt fàcil fer la 
meva feina, que és especialment, a banda de presidir el consistori, presidir 
aquest plenari, que hem tingut un mandat complicat en general, no tant aquí a 
Esplugues, sinó que saben vostès, n’hem fet referència abans, però crec que en 
canvi aquí ens hem pogut adreçar els uns als altres, crec que d’una manera molt 
respectuosa, molt correcta, parlant de política, parlant de les nostres idees, en 
moltes ocasions no coincidim, però en qualsevol cas crec que de la forma més 
educada i més digna que es pot esperar d’un representant polític, d’un 
representant de la ciutadania. 

Per tant, vostès m’han fet la feina molt fàcil i jo que ja començo també a portar 
uns anys president aquest ple, els puc dir que per mi segurament aquest mandat 
amb tanta complexitat, amb tanta diversitat, amb vuit grups municipals, amb un 
regidor no adscrit i una regidora no adscrita, segurament des del punt de vista 
de relació i de combat, però d’idees, de combat d’idees, és cert que segurament 
dels que porto aquí, portaré en el millor dels meus records. De manera que el 
meu reconeixement perquè no dic que no pugui dir el mateix d’altres mandats, 
però jo crec que en aquest tots vostès han estat a l’alçada i jo personalment he 
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pogut aprendre de les idees, moltes vegades diferents de les meves, però de les 
idees, dels punts de vista i de les mirades que jo en altres ocasions no havia 
contemplat i que vostès m’han fet veure. 

Ja no em refereixo al meu equip, perquè saben que els considero no només als 
regidors, regidores, companys, companyes, són els meus amics i amigues. I, en 
aquest cas, doncs, durant el mandat també hem experimentat una fórmula 
diferent, nosaltres no havíem governat..., si més no, jo no dic el PSC en els 
primers ajuntaments democràtics, però, si més no, no havia experimentat 
aquesta fórmula de treballar en el govern amb un altre grup municipal i la veritat 
és que el meu record també és un record d’haver après moltes coses, d’haver 
avançat fins i tot una miqueta més enllà del que nosaltres solets haguéssim fet i, 
per tant, el meu reconeixement a aquests primers anys del mandat. Gràcies per 
fer-ho fàcil. Ho volia dir al final, però crec que ja que tothom ha parlat, doncs he 
aprofitat també el moment i l’instant per poder fer aquest reconeixement. Ho dic 
de manera molt sincera, he après molt de tots vostès. 

I dit això, ara hem de continuar. Molt bé. Dit això, parlo en nom de tothom, molt 
agraïts i molt agraïdes, si més no, per la paciència d’escoltar-nos, en aquest 
desenllaç tan càlid que hem tingut. I ara sí, és el moment de la ciutadania, de les 
seves preguntes, i comencem per aquelles que han entrat al registre de forma 
escrita.” 

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

 

L’alcaldessa                                                                El secretari  
 
 
Pilar Díaz Romero                                                      Pedro Carmona Pérez 
 


