
Moció que presenten conjuntament el Grup Municipal Republicà, el Grup Municipal de 
Ciutadans, el Grup Municipal d’ECP, el Grup Municipal Popular i el regidor no adscrit a favor 
d’un canvi d’ubicació dels plens municipals ordinaris. 
 

Atès que el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Esplugues té unes dimensions força 
reduïdes i que l’espai destinat a la Corporació Municipal és, aproximadament, d’un terç 
d’aquest espai. 
 
Atès que les condicions de manca d’espai dificulten el desenvolupament normal del ple 
quan algun regidor o regidora ha d’abandonar el lloc on seu (soroll, caiguda d’objectes 
de les taules, etc). 
 
Atès que molts dels regidors i regidores no tenen possibilitat d’alçar-se sense fer alçar 
altres regidors o regidores. 
 
Atès que les taules que fa uns anys van ser instal·lades a l’espai destinat a la 
Corporació són insuficients, petites i no solucionen l’objectiu fonamental pel qual van 
ser instal·lades: que els electes poguessin desenvolupar la seva feina d’una manera 
normal i adequada als temps actuals (ús de tauletes, ordinadors portàtils, telèfons, 
llibretes, documents, etc). 
 
Atès que l‘espai no compleix ni uns mínims estàndards de confort i seguretat en el 
treball, i que requereix una immobilitat molt prolongada que produeix entumiment i 
dolors a les cames i a l’esquena dels regidors i regidores. 
 
Atès que la pandèmia de la COVID-19 en ha ensenyat que és necessari disposar 
d’espais ventilats i amplis, i procurar mantenir una certa distància entre les persones.  
 
Atès que l’espai no compleix ni els mínims principis d’accessibilitat que impedirien o 
dificultarien molt el treball normal d’un regidor o regidora amb mobilitat reduïda, 
diversitat funcional o a una regidora gestant. 
 
Atès que des de fa molts anys diversos dels grups sotasignants d’aquesta moció han 
proposat (i fins i tot acordat amb el govern) l’estudi i la implementació de millores 
substancials encaminades a facilitar la feina ordinària dels membres de la Corporació, 
sense que pràcticament cap proposta hagi cristal·litzat. 
 
Atès que l’augment de població derivat dels nous barris que s’estan construint a 
Esplugues en aquest moment comportarà que la Corporació compti amb més regidors 
que els 21 actuals en legislatures futures. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Esplugues disposa de suficients espais alternatius al saló de 
plens que permetrien solucionar tots aquests problemes.  
 
 
 
Per tot això, els grups municipals de l’oposició i el regidor no adscrit de l’Ajuntament 
d’Esplugues proposem al ple l’adopció dels següents 



 
ACORDS: 
 

1. Que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat traslladi els plens municipals 
ordinaris a una localització alternativa, adient a la feina dels grups municipals i 
dels regidors i regidores, que estigui adaptat a les persones amb mobilitat 
reduïda, a les persones amb diversitat funcional i a les dones gestants, tot 
garantint que el nou espai sigui tecnològicament apte per a la implementació 
del sistema de videoacta. 
 

2. Que aquest trasllat pugui fer-se tan aviat com sigui possible i, per tant, que 
l’Ajuntament prengui les actuacions necessàries  per fer-ho possible. 
 

3. Que el Saló de Plens es mantingui en ús per a la primera sessió de cada mandat 
i per a aquells plens o actes que requereixin una determinada solemnitat o 
singularitat. 
 

 
 

Esplugues de Llobregat, 12 de maig de 2022 
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