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AJUNTAMENT  PLE  2/18 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 DE FEBRER DE 2018 

 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al  saló de sessions, a les divuit 
hores del dia vint-i-u de gener de dos mil divuit, es reuneix el Ple de l’Ajuntament 
en sessió ordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa 
Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les tinentes d’alcalde, 
Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora 
Angulo i Sr. Fco. Javier Giménez González i dels regidors i regidores Sra. 
Mariber Peláez Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo 
López, Sra. Maribel Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia 
Villena i Collado, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sra. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, 
Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Anna Coll 
Zabala, Sr. Julián Carrasco González i Sra. Laura Benito Llenas.   
 
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: 

“Doncs, bona tarda. Donem inici al Ple ordinari d’aquest Ajuntament, avui 
dimecres, dia 21 de febrer, a les 18:00 hores, a fi i efecte de tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia. 

 

ACORD NÚMERO U.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 8 DE 
MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 

El primer punt és la Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones. A continuació, passem a fer la lectura de la 
declaració, que diu el següent: 

«Vuit de març de 2018, Dia Internacional de les Dones, lideratge i visibilitat claus 
per a un món feminista. El 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones, 
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un dia en el qual des dels carrers, des de la societat civil i des del municipalisme, 
reivindiquem les dones com a ciutadanes actives i els feminismes com a 
moviment social transformador. 

Els feminismes han anat assolint protagonisme i força en àmbits de la vida social, 
política, econòmica i cultural, nivells que cal mantenir i enfortir. Un bon exemple 
són el món de la creació cultural i el món educatiu, on la urgent necessitat de 
superar els esquemes patriarcals en la transmissió de valors és ja difícilment 
qüestionable. Alhora, els feminismes també han entrat als ajuntaments, 
reconeixent que la justícia de gènere i els drets de les dones són un element 
estructural en tota política pública que persegueixi un món, un país, un territori o 
unes ciutats cohesionades i inclusives.  

I tot això està passant després de dècades de lluites, en les que les dones ens 
hem trobat i reconegut en espais diversos de participació. Ho hem fet establint 
relacions i xarxes, evidenciant els conflictes i les diferències, construint espais i 
accions per atendre les necessitats de les dones en la seva pluralitat i la lluita 
pels seus drets. El més revolucionari és que totes aquestes aportacions han 
demostrat que la transformació del sistema patriarcal té un impacte per a tota la 
societat, trenca amb la mirada única, androcèntrica i heteronormativa del món, 
que no només no respon a la realitat sinó que té impactes nocius en la vida de 
milions de persones, no només en les de les dones. 

Per això, aquest 8 de març reivindiquem la ‘sororitat’ com a instrument polític de 
gènere, definit per Marcela Lagarde com l’aliança feminista entre les dones per 
canviar la vida i el món en un sentit just, a través del que les dones ha teixit amb 
aliances al llarg de la història. Aliances per transformar, transgredir, redefinir, 
qüestionar, articular, enfortir, apoderar, més enllà d’orígens i fronteres. 

Des del món local volem fer visibles les articulacions i aliances entre dones en 
diferents camps de l’associacionisme, la cultura, l’economia, la cura, la política. 
Aliances del nostre entorn més pròxim i de tot el món, que posen encara més en 
evidència les arrels patriarcals de fenòmens com les desigualtats en els treballs, 
l’exigència de posar la cura al centre de les polítiques i de redistribuir l’accés a la 
riquesa i els recursos. Per això continuem defensant amb fermesa el nostre 
compromís en el suport i desenvolupament de les polítiques de gènere en el món 
municipal, i en una major representativitat política de les dones. Una participació 
pública que es basi en la sororitat i en lideratges, que democratitzin les relacions, 
els espais de participació i d’incidència, que facin els nostres pobles i ciutats 
feministes.» Avui, a Esplugues de Llobregat, 21 de febrer de 2018. 

Doncs, bé, un cop feta la lectura, la qual cosa vol dir que ha estat acordada per 
unanimitat dels regidors i de les regidores, passem al següent punt. 
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ACORD NÚMERO DOS.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA NÚM. 13/17, 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 DE DESEMBRE 
DE 2017.  

El punt número 2, aprovació, si escau, de l’acta núm. 13/17, corresponent a la 
sessió ordinària de data 20 de desembre de 2017.” 

El senyor Comellas diu: 

“Bon vespre a tothom. El regidor expulsat del Grup Municipal del PDeCAT hi vota 
a favor.” 

La senyora Benito diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Bona tarda. A favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bona tarda. Breu missatge d’ànims des del PDeCAT Esplugues per als nostres 
companys polítics i representants de la societat civil empresonats, i també tot el 
nostre suport a les seves famílies, us volem a casa. Sí, aprovem l’acta.” 

La senyora Zafra diu: 

“Bona tarda a tothom. Hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bona tarda. Hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bona tarda. Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Gent per 
Esplugues voldríem recordar una vegada més que mentre nosaltres som aquí, 
celebrant aquest Ple, l’Oriol Junqueras, el Joaquim Forn, el Jordi Sánchez i el 
Jordi Cuixart estan tancats a la presó i són presos polítics. El Jordi Sánchez i el 
Jordi Cuixart fa 4 mesos i 5 dies que hi són, i l’Oriol Junqueras i el Joaquim Forn 
fa 111 que hi són. Hi votem a favor.” 



 
 pàg 4
   
 

El senyor Roldán diu: 

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

El senyor Sanz diu: 

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

Sotmeses a votació les actes, s’aproven amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents que van assistir a la sessió plenària de data 
20 de desembre de 2017, és a dir, per unanimitat i en compliment del que disposa 
l’article 107 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 110 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, es transcriurà al llibre d’actes, autoritzant-se amb les 
signatures de la  Sra. alcaldessa i Sr. secretari. 
 
 
ACORD NÚMERO TRES.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA.  
 
La senyora Díaz diu: 
 
“El punt número 3 són informacions d’Alcaldia. En aquest sentit, tenim, com ja 
vam anunciar en el darrer Ple, unes informacions de l’àmbit d’esports. En 
concret, tenim tres bones noticies. L’espluguí Kevin Ferro va ser campió de 
Catalunya de 20 quilòmetres marxa, en la categoria Sub23, però també en la 
categoria d’Absolut, tot i la seva joventut, al Vendrell el passat 4 de febrer, amb 
un magnífic temps d’1 hora amb 29 minuts. La Mireia Gómez, que és jugadora 
del Penya Esplugues de futbol sala, ha participat amb la selecció catalana Sub17 
al Campionat d’Espanya de seleccions territorials. I en Robert Caneda, 
entrenador de l’equip sènior femení del Penya Esplugues de futbol sala també 
ha rebut un reconeixement especial per la seva trajectòria, per part de la 
Federació Catalana de Futbol. Això pel que fa, com deia, a l’apartat d’esports.  
 
Recordin que el mateix dia que teníem el Ple veníem precisament de recollir un 
premi que no vam poder explicar, ho vam anunciar i ho fem ara. Són els premis 
a la Sostenibilitat Urbana atorgats per la Fundació Fòrum Ambiental, que és 
precisament..., ara l’havíem posat així, després el tornarem una altra vegada a 
col·locar com el teníem, per poder continuar amb la celebració del Ple, però 
aquest premi i aquest diploma, com dèiem, el passat 18 de gener, durant la 
quinzena edició de guardons que atorga aquesta fundació, la Fundació Fòrum 
Ambiental, amb la col·laboració de Fira Barcelona, del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient i d’ECOEMBES, ens va lliurar el premi Ciutat 
Sostenible en educació ambiental.  
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Aquests premis s’atorguen cada any a municipis de més de 5.000 habitants o a 
ens locals supramunicipals de tot l’Estat, en els quals s’hagin dut a terme 
actuacions adreçades a la sostenibilitat en un període de dos anys de durada, i 
que hagin mostrat el seu compromís polític amb el desenvolupament sostenible.  
Si recorden, ja en la passada edició, l’any passat, Esplugues va ser finalista en 
l’apartat de l’àmbit d’eficiència i estalvi energètic, i en aquesta ocasió hem estat 
els guanyadors en l’apartat d’educació ambiental. 
 
També vam anunciar que aprofitaríem per poder informar molt breument, en 
informacions de l’Alcaldia, de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Precisament tenim avui una moció per parlar-ne sobradament i, per 
tant, aquesta explicació serà molt breu, però com deia, és oportú fer-ho ara 
perquè aquesta és una sentència recaiguda en el recurs contenciós que va 
interposar el nostre Ajuntament ara fa uns anys contra el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el finançament 
de les escoles bressol.  
 
Aquesta sentència reconeix que la titularitat municipal de la competència 
atribuïda per llei sectorial de la Generalitat de Catalunya no comporta que la 
Generalitat quedi deslliurada de tota responsabilitat financera en atenció a 
l’aplicació del principi establert, tant a la Constitució com a l’Estatut d’Autonomia, 
en el sentit que l’ordenament garanteix a les administracions locals la 
disponibilitat de recursos suficients per atendre les competències que li siguin 
assignades, bé sigui a partir de recursos tributaris propis o bé a partir de 
transferències d’administracions superiors, com era el cas, a partir dels convenis 
que vam signar. I de la sentència es desprèn que la Generalitat de Catalunya va 
actuar en infracció d’aquest principi quan va modificar les dotacions 
pressupostàries assignades en el seu pressupost a aquesta finalitat, trencant la 
forma d’actuació seguida en mandats anteriors i formalitzada, com deia, 
mitjançant convenis i subvencions.  
 
L’important de tot és que aquesta sentència en el nostre cas reconeix 
expressament el dret de l’Ajuntament a percebre la quantitat de 1.300 euros per 
alumne, equivalent i curs també, parlem de tres cursos, perquè parlem dels 
cursos escolars 2012, 2013, 2013-2014, i 2014-2015, la qual cosa equival a un 
import total d’aproximadament 1.066.000 euros.  
 
I per últim, també molt breument, tot i que coneixen la iniciativa però recordar 
que la propera setmana impulsem, juntament amb la iniciativa per la reforma 
horària de tot Catalunya, una prova pilot a la nostra ciutat, a la qual s’estan 
adherint empreses, comerços i entitats i, per tant, aprofito per informar, i fins i tot 
també per convidar a tothom a què ens hi puguem sumar, i sobretot que sigui 
una lliçó de la qual després es desprenguin altres accions que puguem incorporar 
i puguem assumir. 
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ACORD NÚMERO QUATRE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ (PDECAT).  
 
Dit això, passem al següent punt, que és el punt número 4, el dictamen que 
proposa donar compte de la modificació de la composició del Grup Municipal del 
Partit Demòcrata Europeu Català, el PDeCAT. 
 
Mitjançant escrit de data de registre d’entrada 19 de gener de 2018, posa en 
coneixement de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat l’acord adoptat pel 
Consell nacional del PDeCAT, en sessió celebrada el 13 de gener de 2018, que 
comporta la confirmació d’una resolució de l’òrgan competent d’aquest partit, en 
virtut del qual el senyor Albert Comellas, regidor d’aquest Ajuntament, ha estat 
expulsat d’aquest partit polític, per la qual cosa ara ens correspon, d’una banda 
el que estem fent, donar compte al Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de l’expulsió 
produïda, i segon, posar de relleu que aquesta situació està prevista de forma 
expressa en l’últim paràgraf de l’article 73.3 de la Llei de bases de règim local, i 
té com a efecte directe que el regidor afectat quedi en situació de regidor no 
adscrit, de forma que el Grup Municipal del PDeCAT resta constituït únicament 
pel regidor, el senyor Santi Siquier. 
 
Per últim, potser també significar que la data que cal prendre en consideració en 
relació amb els efectes de l’expulsió comunicada, en allò que afecta al nostre 
Ajuntament, és la del següent dia hàbil al de presentació de la comunicació, no 
ho podíem fer abans perquè no teníem aquest coneixement i, per tant, aquesta 
comunicació, i això vol dir que estem parlant del dia 22 de gener de 2018. 
 
Bé, la qual cosa informo en aquest punt. Em demana la paraula el senyor 
Comellas? Doncs, algú més em demana la paraula? Bé, doncs, senyor 
Comellas, de manera breu té la paraula.” 
 
Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen: 
 
El PDeCAT, mitjançant escrit de data de registre d’entrada 19 de gener de 
2018,  posa en coneixement de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de 
l’acord adoptat pel Consell Nacional del Partit Demòcrata Europeu Català 
(PDeCAT) en sessió celebrada el 13 de gener de 2018, que comporta la 
confirmació d’una resolució de l’òrgan competent d’aquest partit, en virtut de la 
qual el senyor Albert Comellas, regidor d’aquest Ajuntament, ha estat expulsat 
d’aquest partit polític.  
 
Per la qual cosa es proposa,  
 
1.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’Esplugues de l’expulsió produïda. 
 
2.- Posar de relleu que aquesta situació està prevista de forma expressa en 
l’últim paràgraf de l’article 73.3 de la Llei de bases del règim local, i té com a 
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efecte directe que el regidor afectat quedi en situació de regidor no adscrit; de 
forma que el grup municipal del PDeCAT restarà constituït únicament pel 
regidor Sr. Santiago Siquier i Fadó. 
 
3.- Significar que la data que cal prendre en consideració en relació amb els 
efectes de l’expulsió comunicada, en allò que afecta a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, és la del següent dia hàbil al de presentació de la 
comunicació i, per tant, el dia 22 de gener de 2018. Els drets econòmics i de 
qualsevol altra naturalesa del grup polític del PDeCAT s’ajustarà al nou nombre 
de membres del grup. 
 
Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 
 
El senyor Comellas diu: 
 
“Sí, gràcies. Amb el permís de l’alcaldessa faré una breu intervenció en tres blocs 
d’un minut. 
 
En primer terme, repetiré tres reflexions al respecte que vaig fer com a quart 
tinent d’Alcaldia al Ple d’abril, a petició d’una veïna de Can Vidalet. Primer, els 
diners públics són públics, des del primer fins a l’últim euro, i així els considera a 
l’equip de govern i aquest regidor. 
 
Dos: els regidors i els funcionaris estem obligats a denunciar per la via penal les 
temptatives de malversació de cabals públics que ens adrecin els particulars. Si 
no ho denunciéssim, restaríem inhabilitats per a càrrec públic. En aquesta via 
penal jo hi soc com a impulsor. 
 
Tres: els estatuts del PDeCAT delimiten molt bé la via disciplinària per reprendre 
públicament i demanar l’acta a un regidor. El règim sancionador també s’aplica 
a tots els associats que incorrin en faltes greus. En aquesta via civil també hi soc 
com a impulsor. 
 
Voldria afegir-hi que cal protegir els alertadors de la corrupció, funcionaris electes 
de les institucions democràtiques, però també els treballadors en societats 
mercantils, coordinant millor les vies penal, civil i administrativa que tenen 
disponibles.  
 
En segon terme faré tres agraïments. En primer terme, agraeixo al secretari de 
la corporació que hagi posat per escrit l’acta administrativa de la seva 
interpretació del reglament municipal d’Esplugues, perquè obre la via 
administrativa vers la represàlia vers un càrrec electe a l’Ajuntament. 
 
Dos: agraeixo als testimonis la seva contribució contra el caciquisme i la 
impunitat. Les institucions ja involucrades fan i faran un molt bon ús de les proves 
aportades. 
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Tres: cal també esmentar Ciutadans per demostrar-nos què senzill és tenir una 
doble moral. Ciutadans ha estat assenyalat a la premsa per les mateixes 
pràctiques que jo no vull veure al PDeCAT, com estalviar-se el cost dels 
assessors col·locant-los als governs municipals, o desviar als comptes dels 
partits les aportacions dels ajuntaments als grups municipals, però al mateix 
temps, Ciutadans es vanta de ser l’abanderat de la Llei integral contra la 
corrupció, que preveu la protecció dels alertadors. Vamos, que estamos 
arreglados.  
 
I en tercer lloc, faig tres peticions adreçades a l’alcaldessa. Primer, més 
prevenció. El que interessa és que no es cometin delictes, ni consumats ni en 
grau de temptativa. Amb més treballs en xarxa de l’Oficina Antifrau, dels Mossos, 
la fiscalia, els ajuntaments i les comissions ètiques dels partits, la sensació 
d’impunitat disminuirà i, com diu la cançó, ser covard no pagarà la pena i ser 
valent no sortirà tan car. 
 
Dos: més consciència social contra la corrupció. Avui seria inacceptable la 
postura històrica de França, de les institucions o de la societat en general, 
etiquetant, per exemple, el terrorisme etarra, la violència de gènere i l’acollida de 
refugiats respectivament com a problema intern d’Espanya, assumptes de la 
parella o un problema intern d’una altra administració. 
 
I tres: més protecció. Electes i funcionaris han de poder complir el codi de bon 
govern sense por a partir represàlies ni vendettes. Un pla d’integritat com aquest 
no es fa per evitar les sancions, sinó que és un canvi cultural, un camí cap a 
l’honestedat des de l’actual règim d’omertà. Moltes gràcies.” 
 
La senyora Díaz diu: 
“Hi ha algun altre regidor o regidora, grup municipal, que vulgui intervenir-hi? Sí.” 
 
La senyora Benito diu: 
 
“Yo, en calidad de concejal no adscrita, hace ya algunos años que decidí 
abandonar, yo no fui expulsada, yo decidí abandonar el partido Ciudadanos, y 
es muy duro, señor Comellas, es muy duro. Es muy duro cuando se está 
trabajando muchísimos años por un partido, para levantar un partido en un 
municipio. Es muy duro renunciar a una coordinación, a un liderazgo de un 
partido. Es muy duro. Y es muy duro hacerlo por unos principios. Así que tiene 
todo mi apoyo, mucho ánimo y para lo que pueda…, ya sabe dónde estoy.” 
 
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
 
ACORD NÚMERO CINC.- DICTAMEN QUE PROPOSA LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS DEL MUNICIPI 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
 
La senyora Díaz diu: 

“Bé, doncs, passem al següent punt de l’ordre del dia. Dins la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat, el punt número 5 és el dictamen que 
proposa la pròrroga del contracte de manteniment dels espais verds del municipi 
d’Esplugues de Llobregat. 

En aquest cas, atesa la interposició del recurs especial en matèria de 
contractació contra l’acord d’adjudicació del nou contracte del servei de neteja i 
manteniment de les zones verdes de gestió municipal del nostre Ajuntament, 
aquest acord queda suspès de forma automàtica fins que el Tribunal Català de 
Contractes del sector públic es pronunciï sobre l’aixecament de la suspensió o 
resolgui expressament el recurs especial en matèria de contractació interposat i, 
per tant, ara hem de proposar al Ple aprovar la pròrroga del contracte del servei 
de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes 
d’Esplugues de Llobregat, adjudicat a URBASER S.A. per acord de l’Ajuntament 
en el Ple de juliol de 2011, per al període que transcorri fins que el Tribunal Català 
de Contractes del sector públic acordi l’aixecament de la suspensió de la 
tramitació del nou expedient de contractació, o bé resolgui expressament el 
recurs especial en matèria de contractació.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 22 de desembre 
de 2017 s’adjudica el nou contracte de servei de neteja i manteniment de les 
zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat a MOIX, SERVEIS I 
OBRES, SL en UTE amb TALLER AURIA SCCL, el qual hauria d’iniciar-se amb 
data 1 de març de 2018. 

En data 1 de febrer de 2018, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
notifica a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la interposició del recurs 
especial en matèria de contractació per part ACCIONA MEDIO AMBIENTE, SAU 
contra l'acord d'adjudicació del contracte de servei de neteja i manteniment de 
les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat. 
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Segons l’article 45 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la pròpia 
presentació del recurs especial en matèria de contractació contra un acord 
d’adjudicació produeix l’efecte de la suspensió automàtica de la tramitació 
d’aquest expedient de contractació. Igualment, l’article 46.3 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre preveu que el Tribunal podrà, si s’escau,  pronunciar-se 
sobre el manteniment de la suspensió automàtica de la tramitació de l’expedient 
de contractació abans de la seva resolució expressa. 

Per tant, suspesa la tramitació del nou expedient de contractació d’aquest servei,  
resulta necessària la pròrroga del contracte vigent en tant no es pronunciï el 
Tribunal sobre l’aixecament de la suspensió o resolgui expressament el recurs 
especial en matèria de contractació. 

ES PROPOSA: 

Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de conservació, 
manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes d’Esplugues de Llobregat, 
adjudicat a URBASER, S.A., per acord de l’Ajuntament Ple de 20 de juliol de 
2011 pel període que transcorri fins que el Tribunal Català de Contracte del 
Sector Públic acordi l’aixecament de la suspensió de la tramitació del nou 
expedient de contractació o resolgui expressament el recurs especial en matèria 
de contractació interposat per ACCIONA MEDIO AMBIENTE, SAU contra l'acord 
d'adjudicació del contracte de servei de neteja i manteniment de les zones verdes 
de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat.  

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a la 
pròrroga del contracte de conservació, manteniment o vigilància de les zones 
verdes urbanes adjudicat a URBASER, S.A. per un import de 891.632,14 euros 
(març -desembre 2018), segons el període que transcorri fins que el Tribunal 
Català de Contracte del Sector Públic acordi l’aixecament de la suspensió de la 
tramitació del nou expedient de contractació o resolgui expressament el recurs 
especial en matèria de contractació, i simultàniament anul·lar l’autorització de la 
despesa pel mateix import de 891.632,14 euros corresponent al mateix període 
respecte a l’acord del Ple municipal de 21 de juny de 2017 pel qual s’iniciava 
l’expedient de contractació de servei de neteja i manteniment de les zones 
verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat, finalment adjudicat a 
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL en UTE amb TALLER AURIA SCCL. 
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Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del servei 
URBASER, S.A. pel seu coneixement i efectes. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“A favor. Moltes gràcies.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien, desde Canviem Esplugues sabemos que éste es un contrato importante, 
por eso URBASER, después de haber perdido el contrato ha presentado este 
recurso. Creemos que esta empresa, que después de tantos años trabajando 
con nosotros en Esplugues, tendría que tener una consideración con el pueblo 
de Esplugues y con el ayuntamiento en este aspecto, ¿no?, y no poner palos en 
las ruedas. Por eso yo creo que contra esta gente lo único que podemos hacer 
es hacerle frente remunicipalizando servicios y por eso votaremos en contra de 
la prórroga.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP Esplugues, com és ben sabut, nosaltres apostem per la 
remunicipalització de serveis, que no solament garanteix un millor preu per a 
l’Ajuntament i per a tots els ciutadans, sinó que a més a més ens estalviaria 
aquests problemes. Per tant, hi votem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“El dia de la comissió informativa, el Partit Demòcrata, PDeCAT, desconeixíem 
el detall del recurs especial en matèria de contractació contra l’acord de la junta 
de govern local del 22 de desembre del 17, interposat per ACCIONA MEDIO 
AMBIENTE S.A.U, que suspèn automàticament l’acord de contractació que, com 
bé s’ha dit, d’aquest servei de manteniment d’espais verds del municipi. 

Tampoc disposàvem del detall del recurs d’inadmissió de l’esmentat recurs 
especial davant el Tribunal de Contractes del servei públic de la Generalitat, 
presentat posteriorment per aquest ajuntament, demanant la nul·litat del mateix 
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per extemporaneïtat. Pendents, doncs, d’aquesta resolució d’aquest tribunal de 
les al·legacions presentades per ACCIONA referides, 1) a la manca de motivació 
a l’informe tècnic de valoració dels criteris subjectes a judici de valor, i 2) a la 
sol·licitud d’exclusió de MOIX SERVEIS I OBRES S.L, en UTE amb Taller Auria 
S.C.C.L., per incompliment dels plecs de les condicions i optar a una oferta més 
avantatjosa, i un cop analitzats aquests recursos que ara estimem des del partit 
rellevants i que poden provocar la nul·litat de l’acord del dia 22 de desembre del 
17, i amb independència del que resolgui el tribunal, ja que en el seu moment, a 
la comissió, vàrem parlar que semblava que fos un tribunal àgil en la seva gestió 
de resolucions i no ha estat així, a data d’avui no tenim coneixement que hagi fet 
cap moviment, almenys no tinc aquest coneixement, volem mostrar la nostra 
preocupació a la senyora alcaldessa al respecte d’aquesta qüestió per la 
rellevància del contracte i pel tipus d’al·legacions que se’n fa, i alhora, però, 
votarem que sí a la proposta de la pròrroga amb URBASER, en tant que no volem 
deixar sense mantenir els espais verds del municipi pendents de tràmits jurídics 
administratius.” 

La senyora Zafra diu: 

“Des d’Iniciativa volem manifestar que és la cinquena vegada que es vota aquest 
contracte. La primera vegada va ser fa deu mesos i, com que ja estem molt farts 
d’aquest tema, hi votem en contra.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, nosaltres, abans de posicionar-nos sobre el dictamen en concret, volem 
deixar molt clar que fem costat a la valoració que va fer en el seu dia la mesa de 
contractació sobre l’oferta tècnica dels licitadors. Estem convençuts que s’ha fet 
sota els criteris més objectius possible. Fem nostra també la proposta 
d’adjudicació que li va fer a la junta de govern. Estem convençuts que el tribunal 
ens donarà la raó, i és obvi que el que no podem fer és paralitzar aquest servei, 
per tant, hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, per part del nostre grup entenem que és un tema estrictament tècnic, que a 
més a més està en mans d’un tribunal d’arbitratge i, per tant, entenem que no 
toca un posicionament polític, per això ens hi abstenim.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bé, des del Grup Municipal Ciutadans Esplugues entenem que una empresa 
privada ha exercit el seu dret a fer un recurs davant d’una contractació pública 
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que no veu clara, diguéssim, i bé, el que diu la llei és que atura o directament de 
forma automàtica queda suspesa aquesta contractació, llavors, el que hem de 
votar és assegurar d’alguna forma, entre cometes, que mantenim el servei de 
manteniment dels espais verds del municipi. En aquest sentit, el vot serà 
favorable, i igualment estarem atents a veure què resol el Tribunal Català de 
Contractes del sector públic, respecte sobretot de la motivació de les 
al·legacions.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, en primer lloc dir que especialment el que votem, ho dic per altres 
pròrrogues, totes les pròrrogues que s’han fet han estat justificades, per un motiu 
o un altre les hem pogut explicar en cada ple i en cada moment, que aquest 
plenari ha decidit atorgar aquesta pròrroga, però aquesta, si vol, encara té una 
casuística més especifica, que és pràcticament inevitable. Quan una empresa 
presenta un recurs contra aquesta adjudicació té el dret a fer-ho, i el que diu la 
normativa és que suspèn la tramitació, per tant, no ens queda una altra. I el que 
fem amb l’acord que prendrem avui pràcticament és assegurar que esperant la 
resposta del tribunal, que el servei continuï. 

De fet, l’acord el que diu és una pròrroga fins que hi hagi resolució del tribunal, 
sigui en un sentit, que no li dona la raó a ACCIONA perquè l’ha presentat tard o 
pel motiu que sigui, o sigui en el sentit que sigui, però en tot cas, la pròrroga la 
donem fins aquest punt. És a dir, una pròrroga de no sé quant de temps i no 
sabem fins quin moment. En tot cas, serà quan el tribunal ens doni resposta. 

Per una altra banda, aclarir que el recurs no és d’URBASER, és d’ACCIONA. És 
una empresa que havia optat a licitar però no és URBASER, que és l’actual 
prestatària del servei, no? 

I respecte a altres qüestions que s’han comentat, precisament en els processos 
d’adjudicació i amb els concursos oberts jo crec que la transparència absoluta, 
total, des d’inici fins el final, de l’Ajuntament és, com deia, absoluta, em reitero. 
És absoluta, una, obligada per llei i, per tant, no n’hi ha opció, i dos, per voluntat 
política de l’equip de govern, que en moltes ocasions anem més enllà del que 
estableix la normativa per dotar de total transparència la contractació d’aquest 
ajuntament, perquè no ho fem només quan cal sinó que en altres moments també 
anem més enllà, no únicament quan ens ho exigeix la llei, i tercer, és totalment 
absoluta perquè tots vostès participen tant de la votació en el plec de condicions, 
és a dir, en el plec de condicions queda regulat el servei. També participen, si 
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volen fer-ho, de les meses d’adjudicació, per tant, tenen coneixement de tot el 
procés. I si volen també poden accedir als informes que elaboren els tècnics 
municipals per decidir a quina empresa s’ha d’adjudicar. És a dir, entenc que hi 
ha total transparència i, per tant, el fons de la qüestió, en què ACCIONA presenta 
el recurs, com a mínim la informació l’han tingut disponible en tot moment, no? 

En aquest cas, ACCIONA el recurs que planteja, més enllà que el fa fora de 
temps i nosaltres hem posat en evidència això, però sobre el fons de la qüestió 
entra a valorar o dir que la valoració que han fet els serveis tècnics en aquells 
punts que el plec de condicions establia que cada empresa havia de fer la seva 
oferta de millora i de com faria la gestió de cadascun dels elements, bé, 
qüestionava aquesta valoració. Aquesta valoració és una valoració tècnica, per 
descomptat, ho saben de sobres i, per tant, són els serveis tècnics els que han 
acurat aquesta proposta. 

Nosaltres estem convençuts que s’ha fet correctament, tant l’elaboració dels 
plecs com la resposta i la valoració que han fet els tècnics, més enllà d’algun 
error material que sí que s’ha detectat però que no condiciona, ni molt menys, el 
resultat de l’adjudicació, i per tant, algú deia, preocupats també, ens preocupa 
perquè evidentment ens obliga a suspendre aquesta adjudicació i nosaltres 
volíem que les coses fossin més àgils, però evidentment, molt convençuts que 
amb total transparència, d’inici a final, hem fet el correcte, els serveis tècnics han 
fet la seva valoració, que és el que els pertoca, i estem convençuts que s’ha fet 
correctament. I, com deia, el punt d’avui el que requereix és simplement, a 
l’espera de la resposta del tribunal, assegurar-nos que el servei no es deixarà de 
prestar. Per tot plegat, el Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 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, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sr. Santi 
Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. 
Albert Comellas Novillo, és a dir quinze vots. Voten en contra els regidors Sra. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sra. Anna Coll Zabala i 
Sr. Julián Carrasco González, és a dir quatre vots. S’hi abstenen els regidors Sr. 
Oriol Torras i Planas i Sra. Hermínia Villena i Collado, és a dir, dos vots. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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ACORD NÚMERO SIS.-  DICTAMEN QUE PROPOSA RATIFICAR L’ACORD 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ, PEL QUAL S’APROVA LA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE LA DEIXALLERIA. 

La senyora Díaz diu: 

“El punt següent, el punt número 6, és el dictamen que proposa ratificar l’acord 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, pel qual s’aprova la pròrroga del contracte 
de servei de la deixalleria. 

En aquest cas, quant a la gestió del servei públic de la deixalleria de forma 
mancomunada entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí, aquest últim va aprovar per acord de la seva junta de govern 
local al gener de 2018 la continuïtat, per raons d’interès públic, per un període 
d’un mes, de l’1 de gener de 2018 a 31 de gener del 2018, del contracte de gestió 
del servei públic formalitzat pels ajuntaments de Sant Joan Despí i d’Esplugues 
de Llobregat amb la societat mercantil SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS 
RESIDUS S.A., és a dir, SIRESA, per a la gestió en la modalitat de concessió 
del servei públic de deixalleria mancomunada. 

Per aquesta raó es considera ara oportú proposar al Ple de l’Ajuntament ratificar 
l’acord de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, pel qual s’aprova la pròrroga del 
contracte del servei públic de la deixalleria mancomunada entre els dos 
municipis, adjudicat a l’empresa SIRESA.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Territori i Sostenibilitat: 
 
En data 14 de desembre de 2017, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat posa 
en coneixement de l’Ajuntament de Sant Joan Despí que d’acord amb l’estat de 
tramitació de l’expedient per a l’adjudicació de la gestió del servei públic de la 
deixalleria mancomunat d’ambdós ajuntaments, la formalització del nou 
contracte no podrà ser efectiva en la data inicialment prevista del 31 de desembre 
de 2017, proposant que per aquest motiu s’adoptin els acords necessaris per 
prorrogar el contracte vigent amb l’actual empresa contractista pel període d’un 
mes, de 1 de gener de 2018 a 31 de gener de 2018, fent constar que l’expedient 
es troba en fase d’aprovació del dictamen relatiu al requeriment de presentació 
de la garantia definitiva i resta de documentació administrativa al licitador que ha 
obtingut la millor puntuació. 
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En aquest sentit, la lletra a) de la clàusula 27ª del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars regulador del contracte del servei públic de deixalleria 
diu que forma part del contracte del servei públic de les obligacions del 
contractista: “Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat establerta. En cas 
d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un 
altre es faci càrrec de la seva gestió”. 

Així, per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Joan Despí de 
data 15 de gener de 2018 es va aprovar per raons d’interès públic, la continuïtat 
de la societat SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, SA (SIRESA) com 
a concessionària del contracte de gestió del servei públic de la deixalleria 
mancomunada dels ajuntaments de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat 
durant un període màxim d’un mes, d’1 de gener de 2018 a 31 de gener de 2018, 
temps estimat com a necessari per a la formalització del nou contracte amb el 
nou adjudicatari per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. L’eficàcia d’aquest 
acord es condicionava a la seva ratificació per l’òrgan competent de l’Ajuntament 
d’Esplugues, que inclourà el corresponent compromís de despesa a càrrec del 
seu pressupost. 

Els serveis tècnics municipals d’ambdós municipis van informar de la necessitat 
de tramitar l’expedient per aprovar la continuïtat de la societat SOLUCIONS 
INTEGRALS PER ALS RESIDUS, SA (SIRESA), per tal de garantir la continuïtat 
en la prestació del servei públic de la deixalleria. 

Atesa la competència del Ple en aquest expedient de conformitat amb el que 
disposa la Disposició Addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP). 

ES PROPOSA: 

PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí de data 15 de gener de 2018 pel qual s’aprova per raons d’interès 
públic, la continuïtat per un període d’un mes, d’1 de gener de 2018 a 31 de gener 
de 2018, del contracte de gestió del servei públic formalitzat pels ajuntaments de 
Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat amb la societat mercantil 
SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, SA (SIRESA), per a la gestió en 
la modalitat de concessió del servei públic de deixalleria mancomunat, atès que 
és  el temps estimat com a necessari per a la formalització del nou contracte amb 
el nou adjudicatari que aquest Ajuntament. 
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Es fixa el preu del contracte durant el període de pròrroga, de 1 de gener de 2018 
a 31 de gener de 2018, per un import net de 5.913,89 euros, més un import de 
591,39 euros d’IVA, sent un import total de la pròrroga d’un mes de 6.505,28 
euros. 

D’aquest import, l’aportació d’ambdós municipis és de 3.333,00 euros, dels quals 
1.405,53 s’imputen a l’Ajuntament de Sant Joan Despí i 1.927,47 euros a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa màxima derivada de 
la pròrroga objecte d’aquest acord, en la part a imputar al pressupost de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de l’any 2018 a la partida 12 16210 22799 
un import  de 1.927,47 euros (IVA inclòs).  

TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord a SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS 
RESIDUS, SA (SIRESA), a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i als departaments d'Intervenció i Medi Ambient. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Canviem Esplugues votaremos a favor. Por lo menos esta empresa hace una 
labor más social.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, nosaltres no sabem quant de temps portem prorrogant aquest contracte. En 
tot cas, hi votarem en contra.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 
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“Hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“A favor.” 

El senyor Torras diu: 

“També a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grupo Municipal Ciudadanos Esplugues vota a favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 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 i 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, Sr. Julián Carrasco González, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert 
Comellas Novillo, és a dir vint vots. Vota en contra la regidora, Sra. Anna Coll 
Zabala, és a dir un vot. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS 

 
ACORD NÚMERO SET.- DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR 
L’ACTUALITZACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LA 
DEIXALLERIA MANCOMUNADA DE LA FONTSANTA. 

La senyora Díaz diu: 

“Dins la comissió informativa de Recursos Generals i Econòmics, seguim amb 
temes de deixalleria, el punt 7 és el dictamen que proposa aprovar l’actualització 
dels preus públics corresponents a la deixalleria mancomunada de la Fontsanta. 
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En aquest cas, el que es proposa és aprovar l’actualització dels preus públics de 
la deixalleria de la Fontsanta, gestionada, com hem dit fa un moment, pels 
ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, de 
conformitat amb l’acord aprovat per la junta de govern de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en data 17 d’octubre de 2017, i que actualitza els preus tenint en 
compte els estudis de costos realitzats. És una taula que compren tots els valors 
i que no vam poder compartir el dia de la informativa.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 

En data 8 de novembre de 2001 els ajuntaments de Sant Joan Despí i 
d’Esplugues de Llobregat van formalitzar un conveni de Col·laboració per a la 
prestació del servei públic de deixalleria mancomunada.  

La prestació d’aquest servei es porta a terme per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona que presta la gestió logística, consistent en fer-se càrrec dels residus 
rebuts a la deixalleria per al seu tractament i/o eliminació i pels ajuntaments que 
presten la gestió local de la deixalleria, consistent en fer-se càrrec a tots els 
efectes de la seva operació i manteniment, de conformitat amb les Bases del 
Conveni de col·laboració per a la gestió local i logística de les deixalleries 
metropolitanes aprovades per la Junta de Govern de l’EMSHTR el 28 d’octubre 
del 2010 i l’acord de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 
6 de novembre de 2013 d’aplicació del Conveni marc de deixalleries i establiment 
de preus a repercutir als ajuntaments.  

La Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió de data 17 
d’octubre de 2017 va adoptar un acord d’actualització dels preus establerts com 
a referència a l’annex III de les bases de col·laboració del Conveni entre l’AMB i 
els ajuntaments metropolitans per a la gestió local i logística de les deixalleries 
metropolitanes, segons l’informe emès per la Direcció de Serveis de Prevenció i 
Gestió de Residus, com a proposta de preus a aplicar per a l’any 2018, segons 
la taula incorporada a l’acord esmentat.  

Els Serveis Tècnics Municipals han emès informe favorable el 2 de novembre de 
2017 en el que posen de manifest la necessitat de procedir a l’actualització dels 
preus públics de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, gestionada pels 
ajuntaments Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat, al igual que la resta de 
deixalleries metropolitanes, per tal de poder fer front a les despeses derivades 
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de l’aplicació del Conveni marc de l’AMB i per poder mantenir el concepte de 
xarxa metropolitana de deixalleries i l’equilibri de fluxos de residus.  

L’aprovació de l’adhesió als preus proposats per l’AMB durant l’any 2017 han 
permès reduir el nombre d’entrades de determinats materials (rebuig, runa, 
matalassos, etc.) que suposaven una desviació del flux de residus d’altres 
deixalleries cap a la deixalleria de la Fontsanta.  

Per altra banda, aquest augment de preu no ha repercutit en el grau de 
satisfacció dels usuaris ni en una menor qualitat de l’atenció i de la gestió dels 
residus.  

L’actualització de preus que proposa l’AMB afecta principalment als residus 
especials com absorbents i mercuri.  

als residus especials i a les cintes de cassette i de VHS que, actualment suposen 
un cost de tractament.  

Atès el que disposen els articles 44 a 47 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març, d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.  

ES PROPOSA:  

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’actualització dels preus públics aprovats per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la xarxa de deixalleries metropolitanes, 
concretament, per aplicar a la deixalleria mancomunada de la Fontsanta 
gestionada conjuntament pels ajuntaments de Sant Joan Despí i d’Esplugues de 
Llobregat, segons la taula de preus incorporada a l’acord de la Junta de Govern 
de l’AMB de data 17 d’octubre de 2017, la qual s’inclou en el present acord, i que 
regiran en aquest municipi a partir de la publicació del text íntegre dels mateixos 
al B.O.P. fins que s'acordi la seva modificació o derogació expresses: 
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PREUS PUBLICS DEIXALLERIA MANCOMUNADA FONTSANTA: 

 



 
 pàg 22
   
 

 

*Només a les deixalleries amb un mòdul específic de recollida: Cerdanyola del 
Vallès, Gavà i Punt Verd de Zona de la Vall d’Hebrón (Barcelona). 
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Aquests preus públics quedaran incorporats a l’epígraf XXV de l’Annex a 
l’Ordenança número 12 reguladora dels preus públics.  

SEGON.- Exposar al públic l’acord i els preus precedents durant un termini de 
trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el Tauler virtual d’edictes de la 
Corporació, al Butlletí Oficial de la Província. Durant l'esmentat termini els 
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense que s’hagi formulat 
cap reclamació, l'acord d’aprovació esdevindrà definitivament adoptat sense 
necessitat d'acord exprés.  

TERCER.- L’acord elevat a definitiu, cas de no haver-se produït reclamacions, 
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província així com el text íntegre dels preus 
públics aprovats els quals entraran en vigor l’endemà de la seva publicació i 
regiran fins que s'acordi la seva modificació o derogació. 
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Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Comellas diu: 

“A favor.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí. Desde Canviem Esplugues como que los vecinos no tienen que pagar por 
este servicio y todos los precios están homologados para toda el Área 
Metropolitana, votaremos a favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, des de la CUP entenem que no podem tenir un contracte estable però sí 
que podem actualitzar preus. Tot i així, com que, com han dit, no té cap cost per 
als veïns, doncs, ens hi abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi votarà a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Com que el servei als particulars és gratuït, com han dit els companys, i perquè 
els preus estan adequats als costos reals i no costi al municipi calés el servei, 
nosaltres també hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Nosaltres considerem que és un dictamen just, i hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“També ens sembla raonable, hi votem a favor.” 

El senyor Roldán diu: 

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

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 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, 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, Sr. Julián Carrasco González, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert 
Comellas Novillo, és a dir vint vots. S’hi absté la regidora, Sra. Anna Coll Zabala, 
és a dir un vot. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 

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

ACORD NÚMERO NOU.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE DE 
L’INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA, RELATIU AL COMPLIMENT 
DE LA NORMATIVA SOBRE MOROSITAT EN EL PAGAMENT A 
PROVEÏDORS, DURANT EL QUART TRIMESTRE DE 2017. 

La senyora Díaz diu: 

“Si els sembla bé, donat que els dictàmens que vénen ara són dictàmens de 
donar compte, d’assabentats, explicaríem conjuntament el 8 i el 9, ja que 
mesuren exactament el mateix indicador, sota una metodologia diferent de 
càlcul, però del que es tracta és de parlar del període mitjà de pagament a 
proveïdors. 

El punt 8 en concret és el dictamen que proposa donar compte del període mitjà 
de pagament a proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2017. En aquest 
cas, aquest període, segons la metodologia establerta al Reial Decret 635/2014, 
de 25 de juliol, ha estat durant el quart trimestre de 2017 de menys 7,05 dies. 
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Aquest indicador equival a un període pagament de 22,95 dies des de la data de 
la recepció de la factura en el registre comptable municipal. 

I el punt 9, que també és un donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria 
relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a 
proveïdors durant el darrer trimestre, el quart trimestre de 2017. 

En aquest cas l’informe és un informe elaborat el 25 de gener de 2018, relatiu a 
l’acompliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions 
municipals. D’aquest informe es desprèn bàsicament que el total de pagaments 
de factures o altres documents durant el quart trimestre de 2018 ha estat de 
2.186 per un import total de 5.342.862,85 euros, i que el període mitjà de 
pagament ha estat de 20,22 dies des de la data de presentació de les factures 
al registre. És una xifra molt similar, no és idèntica perquè saben que el mètode 
de càlcul no és exactament el mateix. Per tant, això el que diu és que estem 
complint amb la normativa prevista.  

Recordo que la normativa ens dona 30 dies per poder gestionar, una vegada 
entren aquestes factures pel registre comptable municipal, i 30 dies per pagar, i 
això es fa, doncs, això, en una mitjana de 20, 22 dies. Això el darrer trimestre, 
que és una dada espectacular. Normalment és una mica més, tot i que continuem 
complint. 

Hi ha algun regidor o regidora que vulgui fer algun comentari? Sí, senyor Santi 
Siquier.” 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple els següents dictamens de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 

Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a 
proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2017. 

L’article 4 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostaria  
que defineix la sostenibilitat financera d’una administració pública, incorpora no 
solament el control del deute públic bancari sinó també el control del deute 
comercial. 

Amb l’objectiu de controlar el deute amb els proveïdors i erradicar la morositat 
dels ens públics, la llei ha creat un instrument automàtic per que el seu seguiment 
permeti un control generalitzat que sigui públic, d’acord amb el principi de 
transparència, i comprensible per als ciutadans. 
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Amb aquest propòsit s’introdueix el concepte de període mitjà de pagament com 
a expressió del temps de pagament o del retard en el pagament del deute als 
proveïdors. La metodologia de càlcul del període mitjà de pagament va ser 
aprovada per Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol. 

El període mitjà de pagament de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el 
quart trimestre de 2017 ha estat de: -7,05 dies. 

Aquest indicador equival a un període de pagament de 22,95 dies, des de la data 
de la recepció de la factura en el registre comptable municipal i serà comunicat 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, segons disposa l’article 
6.2 del Reial Decret 635/2014. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament es doni per assabentat dels període mitjà de 
pagament corresponent al quart trimestre de 2017. 

Dictamen que proposa donar compte  de l’informe d’intervenció i tresoreria, 
relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a 
proveïdors durant el quart trimestre de 2017. 

En compliment del que preveuen els articles 4 apartat 3) i 5 apartat 4) de la llei 
15/2010, de 5 de juliol, que modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials s’han 
elaborat per la intervenció i la tresoreria municipal els informes de data 25 de 
gener de 2018, que s’adjunten a aquest dictamen, relatius a l’acompliment dels 
terminis previstos per al pagament de les obligacions municipals i del nombre i 
quantia global de les obligacions pendents de pagament. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament que es doni per assabentat del contingut dels 
informes esmentats i del període mitjà de pagament corresponent al quart   
trimestre de 2018. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, senyora alcaldessa. Sí, el que és espectacular és la dada que ens referim al 
quart trimestre de 2018. Suposo que és un error de transcripció. Fa referència al 
2017 i així ho heu llegit, 2018, està escrit així també. Suposo que fa referència al 
quart trimestre...” 
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La senyora Díaz diu: 

“Ah, sí. El dia està bé. Ens agradaria saber exactament on, per poder corregir-
ho.” 

El senyor Siquier diu: 

“Concretament al punt 9, on diu: «El total de pagament de factures o altres 
documents durant el quart trimestre de 2018 ha estat de 2.186 per un import total 
de...” 

La senyora Díaz diu: 

“Ah, sí, cert. Sí, però el que hem de mirar és el dictamen, perquè el resum, les 
persones...” 

El senyor Siquier diu: 

“Com que ho heu manifestat en veu alta, podeu de manera errònia confondre la 
ciutadania.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, en el resum, que a més el tenim penjat en el web municipal, és veritat que 
això s’ha de corregir. Sobretot ens preocupa més poder veure o poder comprovar 
que el dictamen... Igual el dictamen sí que el tenim bé i la transcripció, o el resum 
que hem fet per penjar-ho a la web i per també poder lliurar als portaveus, és on 
s’ha produït l’error. Si és aquí és menor però si és al dictamen l’haurem de 
corregir. Per tant, serveixi el Ple també per aprovar-lo i per esmenar-lo. Gràcies, 
senyor Siquier. (Veu de fons.) El dictamen també, no? Mira, veus? Això dels 
canvis d’any... Tot sigui això. 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
 
ACORD NÚMERO DEU.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE D’UN 
DECRET D’ALCALDIA, DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
 
La senyora Díaz diu: 
 
“El següent punt... Estava mirant quants punts teníem. Doncs, el següent també 
és un punt de donar compte. En aquest cas, el punt 10 és el dictamen que 
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proposa donar compte d’un Decret d’Alcaldia de designació dels membres de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil d’Esplugues de Llobregat.  
 
En aquest cas informem que la composició de la Comissió de Protecció Civil i la 
designació de les persones que en formen part és la següent: com a presidenta, 
l’alcaldessa; vicepresidenta primera, la regidora delegada de Protecció Civil; com 
a vicepresident segon, el regidor delegat adjunt de Seguretat Ciutadana; 
secretari, el secretari de la corporació; i com a suplent, la directora de la UGE de 
Serveis Generals; com a vocals, la coordinadora general d’àmbit, si de cas 
anomeno els titulars perquè els suplents també els coneixen i jo crec que és 
suficient ara, per tant, coordinadora general d’àmbit, com deia, coordinador 
d’àmbit de Territori i Sostenibilitat, el tècnic municipal de Protecció Civil, el 
director del servei de Policia local, director del servei de manteniment i espai 
públic, el tècnic d’activitats empresarials, el tècnic de Medi Ambient, la directora 
d’Acció Social, l’inspector en cap de l’ABP d’Esplugues de Llobregat del Cos de 
Mossos d’Esquadra, el cap del servei territorial de Protecció Civil a Barcelona, el 
cap de Bombers de la Regió Metropolitana Sud, i el president delegat de 
l’Assemblea Local de la Creu Roja. 

En principi, aquesta és la proposta, i aprofitem per aquest donar compte. Alguna 
cosa a comentar? 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 

Atès que per Decret de l’Alcaldia, es va resoldre la Constitució de la Comissió 
Municipal de Protecció Civil d’Esplugues de Llobregat, així com la dels membres 
que la formaran. 

Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció de l’acord següent: 

Donar compte del Decret de l’Alcaldia, pel que es va resoldre la Constitució de 
la Comissió Municipal de Protecció Civil d’Esplugues de Llobregat, així com la 
dels membres que la formaran. 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
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ACORD NÚMERO ONZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA L’AUTORITZACIÓ DE 
COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR DE LA PLANTILLA D’AQUESTA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT FORMATIVA DEL 
SECTOR PÚBLIC. 

El següent punt, el punt número 11, el dictamen que proposa l’autorització de 
compatibilitat d’un treballador de la plantilla d’aquesta corporació per a l’exercici 
d’una activitat formativa del sector públic. En aquest cas, es tracta d’aprovar, si 
és així, el reconeixement o l’autorització del director d’Esports, reconèixer la 
compatibilitat per a la seva col·laboració com a tutor d’un grup d’alumnes en el 
programa de postgrau de gestió esportiva, a realitzar fins el mes de juliol de l’any 
en curs, i organitzat per la Universitat de Barcelona, comprometent-se 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. 

Si recorden, a més, aquest punt ja el vam portar justament fa un any i fa dos anys 
i, per tant, és un tema que de manera periòdica l’aprovem per reconèixer aquesta 
compatibilitat perquè un col·laborador nostre pugui exercir de tutor d’un grup 
d’alumnes de la Universitat.” 

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 Juan de 
Dios Ramírez Córdoba, treballador adscrit al Servei d’Esports i Equipaments 
d’aquesta Corporació, per a la col·laboració com a tutor d’un grup d’alumnes en 
el Programa de Postgrau de Gestió Esportiva fins el mes de juliol de 2018 i 
organitzat per la Universitat de Barcelona, comprometent-se 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. 

Atesos els informes emesos pels Serveis Jurídics i el Servei de Gestió de les 
persones. 

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 a l’Ajuntament en Ple: 

Primer.- Reconèixer al treballador Juan de Dios Ramírez Córdoba, la 
compatibilitat amb l’exercici lliure per a la col·laboració com a tutor d’un grup 
d’alumnes en el Programa de Postgrau de Gestió Esportiva fins el mes de juliol 
de 2018 i organitzat per la Universitat de Barcelona, comprometent-se a no 
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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. 

Segon.- Notificar l’acord a l’interessat als efectes oportuns. 

Obert el debat, es produeixen les següents intervencions: 

 

El senyor Comellas: 

(No ha quedat enregistrada cap intervenció del senyor Comellas.) 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Bien. Desde Canviem Esplugues ya hemos dicho más veces que nosotros 
queremos que los trabajadores de esta casa tengan dedicación exclusiva en el 
ayuntamiento. La petición que hace este trabajador no es como otras que se han 
hecho, indudablemente, pero nosotros entendemos que, aunque sea una acción 
legal, éticamente no lo vemos correcto y, por lo tanto, votaremos en contra del 
dictamen.” 

La senyora Coll diu: 

“Nosaltres hi votem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata hi vota a favor.” 

La senyora Zafra diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez: 

“A favor.” 
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El senyor Torras diu: 

“A favor també.” 

El senyor Roldán diu: 

“El Grup Municipal Ciutadans Esplugues hi vota favor.” 

El senyor Sanz diu: 

“El Grup Municipal Socialista hi vota a favor.” 

Sotmès a votació el dictamen, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 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 i 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, Sra. Laura Benito Llenas i Sr. Albert Comellas 
Novillo, és a dir vint vots. Vota en contra el regidor Sr. Julián Carrasco González, 
és a dir un vot. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
ACORD NÚMERO DOTZE.- DICTAMEN QUE PROPOSA DONAR COMPTE 
D’UN DECRET D’ALCALDIA, EN MATÈRIA DE PERSONAL. 

La senyora Díaz diu: 

“El següent punt, el punt 12, és el dictamen que proposa donar compte d’un 
Decret d’Alcaldia, en matèria de personal. 

En aquest cas donem compte del Decret número 2018/217, de 26 de gener, pel 
qual es va resoldre el nomenament interí amb caràcter d’urgència d’un educador 
social per la renúncia voluntària de la persona que ocupava anteriorment aquest 
lloc de treball i, per tant, la necessitat d’ocupar-la amb aquesta urgència. 

És un donar compte, no sé si tenen alguna cosa a comentar, i si no és així 
passaríem al següent apartat... 

Se sotmet a examen i aprovació del Ple el següent dictamen de la Comissió 
informativa de Recursos Generals i Econòmics: 
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Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 2018/217 de 26 de gener, es va resoldre 
la contractació laboral interina i, amb caràcter d’urgència, de Daniel de Alegria 
Amor, en categoria d’educador social per a cobrir la plaça vacant de la plantilla 
laboral, amb motiu de la renúncia voluntària de Joaquim Framis Amatller. 

Es proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció de l’acord següent: 

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018/217 de 26 de gener, pel que es 
va resoldre la contractació laboral interina i, amb caràcter d’urgència, de Daniel 
de Alegria Amor, en categoria d’educador social per a cobrir la plaça vacant de 
la plantilla laboral, amb motiu de la renúncia voluntària de Joaquim Framis 
Amatller. 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 

 

MOCIONS 
 

2/18.- Moció del grup municipal del PSC a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les 
escoles bressol, i resoldre amb caràcter general el seu finançament. 
 
...a l’apartat de mocions. La primera de les mocions és la 2/2018, la moció del 
Grup Municipal del PSC per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent 
de les escoles bressol, i resoldre amb caràcter general el seu finançament. 

Clar, comentàvem que tenim aquí..., que en principi també la subscriuen dos 
grups municipals més, si jo no vaig errada, que és el Grup Municipal de 
Ciutadans i el Grup Municipal del Partit Popular.” 

La senyora Benito diu: 

“¿Se puede adherir alguien más? Pues yo también me adhiero.” 

La senyora Díaz diu: 

“Si ens deixa el senyor secretari, que crec que no té cap inconvenient... Doncs, 
d’acord, també la regidora no adscrita.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Bé, doncs es tracta d’una moció, com deia, s’explicita en el títol, que té la 
voluntat per una banda d’exigir el deute pendent que té l’Ajuntament..., la 
Generalitat amb l’Ajuntament d’Esplugues sobre el finançament de les escoles 
bressol, però també intentar concretar el seu finançament d’aquí en el futur. Jo 
crec que ningú discuteix i la importància que té l’educació dels 0 a 3 anys per al 
desenvolupament de les persones i, per tant, estarem d’acord amb què les 
escoles bressol, siguin de la titularitat que siguin però en tot cas també les 
municipals, són un element cabdal en l’educació infantil, no? 

En tot cas, per fer un resum una mica d’on prové tot això, recordar que la 
competència en aquesta matèria, de les escoles bressol, és de la Generalitat de 
Catalunya, si bé és veritat que per diferents acords ha estat transferida a la gestió 
municipal aquelles que tenen la titularitat d’aquestes. De fet, la llei 5/2004 en el 
seu moment ja va proposar la creació de 30.000 places d’escoles bressol, i de 
fet, aquesta llei també defineix les llars d’infants com a part de l’educació infantil, 
no? 

Arran d’això, precisament el Departament d’Educació de la Generalitat va 
elaborar el mapa de 0 a 3 anys, cosa que va poder facilitar que a molts municipis 
es poguessin augmentar el número de places existents fins aquell moment per a 
l’escolarització dels nens de o a 3 anys, com deia.  

Per al seu finançament, al novembre del 2010 es genera un acord marc entre la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis, amb el qual es definia que aproximadament el 
finançament de les escoles bressol es distribuiria en una tercera part finançat per 
la Generalitat de Catalunya, una tercera part finançada pels ajuntaments, i una 
tercera part finançada per les famílies usuàries d’aquest servei. I inicialment es 
fixava l’aportació de la Generalitat en aquell moment, al 2010, en 1.800 euros 
per plaça i any. 

Mentre que en els cursos des del 2007 fins el 2010, l’aportació de la Generalitat 
havia estat aquesta, el curs 2010-2011 ja va ser reduïda a 1.600 euros, el curs 
2011-2012 a 1.300, i a partir del curs 2012-2013 va passar a 0 euros. Fins 
aquesta arriba dels 0 euros fins arribar als 1.300, s’havia fet novament pel context 
econòmic d’acord amb les entitats municipalistes, però aquesta baixada fins els 
0 euros, com deia, en aquest cas es va fer de forma unilateral. 

És veritat que la Diputació de Barcelona va assumir a partir de llavors, les 
diputacions, una part del finançament, amb una subvenció de 875 euros per 
alumne, però això no detrau l’obligació de la Generalitat de Catalunya de fer front 
al seu compromís al seu contracte programa amb els ajuntaments, perquè en el 
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fons, aquests recursos que les diputacions van posar al servei no són més que 
com qualsevol altre programa que hi destina la Diputació per diferents aspectes 
socials, etcètera. Recordo que els recursos de les diputacions són 
administracions locals i, per tant, són recursos destinats a les administracions 
locals i, per tant, col·locar aquests recursos per al finançament de les escoles 
bressol volia dir que no es dedicaven a altres qüestions, no?, i en tot cas no 
suplia, com deia, sinó que era un programa més de les diputacions, que podia 
ajudar els ajuntaments a cobrir aquest dèficit de dit finançament per part de la 
Generalitat, no? 

Davant d’aquesta situació de manca de finançament, doncs, en el cas de 
l’Ajuntament d’Esplugues però com la majoria, s’internalitzen aquests costos per 
falta de finançament, o s’ajusten en molts casos als preus als usuaris a les 
famílies. Al nostre ajuntament es va fer un ajustament que finalment va fixar el 
preu d’escolarització en 14 euros, però tot i així, continua sent un dels preus més 
baixos, per no dir el més baix d’escolarització de tot l’entorn, no? 

Bé, donat tot plegat i constatant l’incompliment de la Generalitat en aquest acord 
marc, al 2015 l’Ajuntament d’Esplugues, com altres ajuntaments, va fer un recurs 
per recuperar el finançament degut per part de la Generalitat en els cursos del 
2012 al 2015. En concret, i crec que val la pena, dir que la sentència, la qual ha 
estat favorable a l’Ajuntament d’Esplugues, en un dels punts especifica: «En 
definitiva, cal concloure que la Generalitat de Catalunya manté una 
responsabilitat financera respecte a les llars d’infants gestionades per 
l’ajuntament recurrent, responsabilitat que en el seu moment va canalitzar 
mitjançant els convenis i subvencions concedides anualment i que sobtadament 
va deixar d’assumir a partir del curs 2012-2013, amb infracció de l’ordenament.» 

I val a dir també que fruit d’aquest procés, una de les proves d'aquesta demanda, 
entre altres la de l’Ajuntament d’Esplugues, mitjançant el Departament de la 
Vicepresidència d'Economia i Hisenda, es va demanar un certificat sobre el destí 
de la partida pressupostària de la Generalitat de Catalunya adreçada al 
pagament de les escoles bressol en aquests cursos. L'argument del 
Departament, que va aportar com a prova, va ser: «La necessitat transferir 
l'import de la partida», és a dir, existia una partida per finançar les escoles 
bressol, «a altres partides del pressupost per al pagament d'actuacions 
prioritàries del Departament". L'any 2012 es van transferir 43 milions d’euros 
pràcticament per al pagament de la nòmina delegada dels concerts educatius i 
39 milions d’euros al 2014, la qual cosa vol dir que la partida destinada per a les 
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escoles bressol, en aquest cas la Generalitat va decidir deixar-la a 0 per transferir 
aquests recursos per pagar les escoles concertades. 

Bé, com deia, el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a l'Ajuntament 
d'Esplugues, amb el que ens reconeix un deute d’1.066.000 euros, com deia al 
principi, 1.300 euros per alumne i curs, i per tant, una mica la moció el que deia 
és que el que fem nosaltres és precisament reclamar, per una banda a la 
Generalitat que doni compliment de la sentència i que per tant, ens facin arribar 
aquest deute, però també instar el nou govern de la Generalitat que s’hagi de 
constituir en un futur a resoldre aquests compromisos adquirits per al 
cofinançament de les escoles bressol municipals, i que al proper pressupost del 
2018 s’incorporin assignacions concretes perquè siguin suficients, com deia, per 
eixugar tot el deute pendent amb les administracions locals. I també reiterar la 
demanda del Govern de la Generalitat perquè quan es constitueixi el nou govern 
hi hagi una nova proposta de corresponsabilització dels costos i de sosteniment 
de les places d’escoles bressol, tal i com s’especificava en la Llei 5/2004 i a la 
Llei 12/2009, d’educació de Catalunya. 

I finalment, comunicar els presents acords al Parlament de Catalunya, 
Associació Catalana de Municipis i Federació Catalana de Municipis, així com a 
les escoles bressol de la localitat.”  

El senyor Comellas diu: 

“Abstenció.” 

La senyora Benito: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco: 

“Compartimos la moción y votaremos a favor.” 

La senyora Coll: 

“Bé, nosaltres sempre estem d’acord amb reclamar el pagament de qualsevol 
deute que es tingui amb aquest ajuntament, això sí, quan l’Estat espanyol ens 
deixi d’intervenir els comptes de la Generalitat, que els respectius grups 
municipals que signen aquesta moció ens han imposat. Per tant, ens hi 
abstindrem.” 

El senyor Siquier: 
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“Des del Partit Demòcrata, si no recordo malament, com ha esmentat el primer 
tinent d’alcalde, va haver-hi un acord inicial al 2005 entre el Govern de la 
Generalitat, Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis, 
per anar finançant progressivament l’escolarització de 0 a 3 anys fins a la seva 
totalitat. S’acorda inicialment aportar 1.800 euros per alumne/any, arriba l’any 
2011 i per qüestions de finançament del Govern de Catalunya, de la Generalitat, 
donat el creixent deute fiscal que l’Estat genera a Catalunya, es veu obligada a 
fer retallades i a prioritzar les necessitats del moment. Alhora que passa això, el 
Govern de l’Estat elimina directament les aportacions que fins aleshores feia de 
0 a 6 anys anualment. 

En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat decideix 
prioritzar, com no pot ser d’una altra manera, les necessitats educatives, i opta 
per millorar l’oferta de places de formació professional per incrementar les 
càrregues horàries, sobretot en matemàtiques i lectura, per lluitar contra el fracàs 
escolar en etapes obligatòries, i per reforç a primària per a alumnes amb 
necessitats.  

Alhora que passa tot això, evidentment es veu obligada a rebaixar l’acord inicial 
de 1.800 euros alumne/any a 1.300, que finalment també es veu abocada a 
deixar de suportar. 

D’altra banda, ara com ara l’educació de 0 a 3 anys, tot i no ser obligatòria, cal 
replantejar-la per no carregar a famílies i altres administracions aquests costos, 
que hauria d’assumir, evidentment, el Govern de Catalunya. Que en el seu 
moment, al 2005, quan es va firmar aquest acord, ja tenia aquesta voluntat 
d’anar-ho assolint progressivament dintre de les possibilitats pressupostàries del 
moment, que eren difícils, evidentment, ja s’ha pogut demostrar.  

L’educació sempre ha estat una prioritat per al Govern de Catalunya; ara també. 
Per a tots els governs que hem tingut; ara també. Estem convençuts que farà 
front als deutes pendents reclamats per l’Ajuntament d’Esplugues i d’altres 
ajuntaments, fruit dels acords presos en el seu moment, i estem convençuts 
també, com també es demana en aquesta moció, que cercaran fórmules per 
treure la pressió econòmica a famílies i ajuntaments.  

En tot cas, la Generalitat, i aquest és un fet important, ha presentat recurs de 
cassació al TSJ i, per tant –i vostès ho saben tan bé com jo– no podrà donar 
compliment al deute pendent d’1.066.000 euros i fer efectiu aquest retorn perquè 
no hi ha una sentència ferma. Ja saben que l’òrgan superior és el Tribunal 
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Suprem, i que és àgil quan vol, per tant, podem tenir una sorpresa agradable. 
Ojalá la tinguéssim, clar. 

De la mateixa manera que saben això, de la mateixa manera que vostès avui 
han proposat una pròrroga d’un contracte de zones verdes per restar pendent de 
resolució per un altre tribunal, en aquest cas el Tribunal de la Competència sobre 
contractes del sector públic, i així veiem que no actuen en conseqüència ni 
coherència amb els mateixos posicionaments, és per això que nosaltres ens 
abstindrem en aquesta moció.” 

La senyora Millà diu: 

“Bé, nosaltres entenem que l’educació de 0 a 3 anys és prioritària i hi votarem a 
favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, si el problema del vot del Partit Demòcrata és que han presentat un recurs 
de cassació, si vol, quan es resolgui, si finalment no prospera aquest recurs i la 
condemna esdevé ferma, tornarem a presentar aquesta moció i entenc que hi 
votarà a favor. Si el problema és aquest, no?, perquè ens paguin els deutes...” 

El senyor Siquier diu: 

“Per descomptat.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Perfecte. En qualsevol cas, jo crec que l’exposició del portaveu socialista ha 
sigut àmplia, i nosaltres, com a cosignants, hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Gent per Esplugues, ens 
reservem el vot en aquesta ocasió d’entrada perquè més enllà del contingut del 
text que avui presenteu, ens sembla poc oportú i poc lleial presentar una moció 
política exigint –repeteixo la paraula, exigint– alguna cosa a la Generalitat en un 
moment en el que té usurpades les seves funcions executives per un partit amb 
només quatre diputats al Parlament de Catalunya. 

Per això, a l’espera que aquesta situació es corregeixi, perquè és una situació 
anòmala, a l’espera que aquesta situació es corregeixi, demanem o sol·licitem 
als grups proposants que deixin aquesta moció sobre la taula i que se’n pugui 
parlar quan hi hagi un govern efectiu a la Generalitat.” 
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El senyor Roldán diu: 

“Bé, des del Grup Municipal Ciutadans Esplugues hem subscrit aquesta moció, 
estem al 100 per cent d’acord, per això votarem a favor, i dir-li al portaveu 
d’Esquerra Republicana i també del PDeCAT, recordar coses. Estem parlant de 
la millora, que seria millorable el finançament de l’Estat segurament en aquesta 
matèria cap a la Generalitat, però jo els vull recordar que quan toca parlar de 
finançament, el president no hi va. Llavors, qui ha de defensar els nostres 
interessos no es presenta, quan toca parlar d’aquest tema. 

Vull recordar també que el tema que no tenim govern és igualment del senyor..., 
del president de la mesa del Parlament, que pertany a Esquerra Republicana, i 
també dels partits independentistes, que tenen força per fer un govern efectiu ja, 
i estem pendents d’una persona fugida de la justícia i bloquejat el Parlament des 
del mes de juliol pràcticament de l’any passat. Per tant, al que els estimulo és a 
què desencallin aquesta situació, que facin un govern que de veritat es posi a 
treballar per a temes tan importants com aquest de les escoles bressol, i que no 
deixin les seves..., que donin prioritat al que realment importa. Un tema com 
l’educació diem que és molt important, i quan toca parlar de fons també recordar, 
si volen, que també s’estan investigant temes i d’això no parlen, ja parlo jo, com 
desviament de fons públics pel tema de l’1 d’octubre, estan els Mossos trencant 
papers, en fi, s’estan investigant temes com el Millet i el finançament del 
PDeCAT. Hi ha un desviament de fons públics per altres temes que vostès no 
comenten, i també és un problema greu que s’està investigant en aquests 
moments.  

Per tant, per tot això, el que ha de fer la Generalitat és assumir la seva 
responsabilitat i assolir la seva competència i estar pendent de les seves escoles 
bressol més que de la resta de temes. El nostre vot és favorable.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, jo, més enllà dels diferents arguments, evidentment agrair als grups que han 
subscrit amb nosaltres la moció, però també a aquells que han votat 
favorablement, i més enllà d’aquells arguments dels que han decidit abstenir-se 
o no posicionar-se, per dir-ho d’alguna forma, el que sí que és veritat és que 
nosaltres, com a regidors d’aquest ajuntament, el que pretenem o intentem 
sempre és defensar els interessos d’aquest ajuntament, no? Per tant, si hi ha 
una administració que s’ha compromès amb nosaltres a fer un pagament 
determinat, com nosaltres fem amb la resta, i que a més ho hem signat i així s’ha 
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comprovat, home, no es pot obviar això de forma unilateral, sense arribar a cap 
acord, sense trobar cap solució directament. 

Val a dir que en referència a la situació actual del Govern de Catalunya, doncs, 
això va passar al 2012, i al 2012, que jo sàpiga, no hi havia aplicació del 155. 
Per tant, jo crec que al final això respon més a una voluntat política determinada 
i que no cal amagar-se, i si hi ha grups que al Parlament de Catalunya donaven 
suport a aquest govern que hi havia, doncs, han d’assumir les decisions d’aquest 
govern. Per tant, no cal excusar-se en altres coses, al 2012 no estàvem en 
aquesta situació, eh? En tot cas, va ser el Govern de Catalunya que va decidir 
emprendre aquesta decisió. 

Però més enllà, torno a dir, és que per a nosaltres no és una qüestió tant d’això, 
és una qüestió del que creiem que és necessari i just, i al final, amb una aportació 
que havíem de rebre assignada d’una administració superior per finançar un 
determinat servei, doncs, l’han incomplert i ens creiem amb l’obligació de 
defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes d’Esplugues que mereixen 
que nosaltres reclamem aquesta actuació, i per això vam impulsar el recurs a 
tribunals, no? 

Val a dir també que, primer, no som l’únic municipi que ho ha fet, van haver-hi 
quatre recursos individuals i després un de 36 municipis, si no m’equivoco, o 26 
municipis de forma conjunta, i val a dir també que arran d’aquesta sentència, 
doncs, ajuntaments de molts diferents colors s’estan plantejant o han iniciat 
processos per reclamar aquest deute. 

I per acabar, tant és així que la moció que nosaltres hem presentat, doncs, a 
banda del primer punt d’acord, que evidentment feia referència a la sentència 
favorable a l’Ajuntament d’Esplugues, en altres aspectes és molt semblant, per 
no dir idèntica, a la moció aprovada al mes de gener a la Diputació de Barcelona, 
en la qual el Grup d’Esquerra Republicana hi va votar a favor, el Grup de 
Convergència i Unió també hi va votar a favor, i els de la CUP no hi van votar 
perquè van sortir del saló en aquell moment. Per tant, entenc que aquestes 
reflexions o aquesta política hauria de ser a tots nivells igual, i en aquest cas és 
la Diputació de Barcelona que havia posat uns recursos a disposició dels 
ajuntaments per cobrir aquestes necessitats. 

Hi insisteixo, crec que no era tant un tema polític sinó que el que esdevé 
conseqüent i coherent era que reclaméssim, com a ajuntament, aquests diners 
a l’administració superior per incompliment i, hi insisteixo, crec que és la nostra 
obligació defensar aquests interessos i, per tant, que aquests recursos són de 
l’Ajuntament d’Esplugues per aquest servei en concret, per al finançament de les 
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escoles bressol, i per tant, així penso que ho hem fet. Evidentment, el nostre vot 
és favorable.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, senyora alcaldessa...” 

La senyora Díaz diu: 

“Mirava per si hi havia algú més, però veig que no i, per tant, en principi han 
demanat la paraula el senyor Siquier i el senyor Torras.” 

El senyor Siquier diu: 

“Matisar que en absolut el PDeCAT Esplugues s’oposa a aquesta mesura que 
conté la moció, no trobem la idoneïtat del moment perquè hi ha un tema jurídic 
interposat i, per tant, administrativament hauríem de procedir de manera correcta 
i també proposo deixar-la damunt de la taula fins que el recurs de cassació s’hagi 
resolt, tot i que la voluntat nostra, evidentment, és de rescabalar aquests diners 
si verdaderament s’estima que així ha de ser.” 

El senyor Torras diu: 

“Per part nostra només dues petites valoracions. Una: per la informació que tenim 
al nostre abast, creiem que Esplugues continua formant part de Catalunya i, per 
tant, entenem que els ciutadans d’Esplugues també són ciutadans de Catalunya 
i, per tant, defensar els interessos de la Generalitat també és defensar els 
interessos dels ciutadans d’Esplugues. 

La segona cosa: nosaltres no hem emès cap vot i, per tant, la nostra valoració 
no és ni positiva ni negativa i, per tant, voldríem tenir l’oportunitat d’expressar un 
vot quan aquesta situació que hem expressat sigui resolta.” 

El senyor Sanz diu: 

“En tot cas jo, sobre la petició de deixar-ho sobre la taula, primer de tot, que com 
a moció presentada conjuntament amb altres dos grups més ho hauríem de 
consensuar, però en tot cas, com a iniciativa de la moció, en primer lloc insistir 
en una cosa a la que pensava que havia donat resposta en aquest sentit, però 
insistir en una cosa que havia dit abans: que això es va produir l’any 2012, i que 
al 2012 la situació en Catalunya és que hi havia un govern que estava funcionant 
i va decidir, com deia, unilateralment, deixar de finançar aquest servei, no? Per 
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tant, entenem que no s’adiu a l’argument, com a mínim, que vostès expressen 
en aquest sentit. Si tanmateix el tema del recurs, tampoc considerem que sigui 
necessari deixar-la sobre la taula quan en realitat a més, i també ho saben, 
parlem d’una moció que és una moció política, de voluntat política, i no és un 
dictamen del ple ni un acord, per tant, no deriva en fets administratius sinó que 
és més aviat aquesta declaració política, i entenem que és compatible una cosa 
amb l’altra.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, senyor Torras. Això enriqueix, no es preocupi, el debat és bo.” 

El senyor Torras diu: 

“Molt breument, gràcies. És precisament per aquest últim argument; com que les 
mocions no són dictàmens i són declaracions polítiques, que ens sembla que 
com que la situació que estem vivint és de caire polític, podria perfectament 
esperar-se un mes, que estic convençut que el mes que ve ja n’hi haurà un acord, 
ja n’hi haurà govern, i llavors seria el moment adequat de prendre aquesta 
decisió i aquesta votació.” 

La senyora Díaz diu: 

“En aquesta ocasió és que políticament ens interessa fer-ho exactament ara. Jo 
podria fins i tot admetre una cosa: allà on diu «el Govern de la Generalitat», al 
segon punt sí que diu «el nou Govern de la Generalitat». Podríem dir «el nou 
Govern, el futur Govern, instem el futur Govern de la Generalitat», no n’hi ha 
problema. Però això que ens demana no ha passat en altres instàncies o en 
altres corporacions, i no fa ni un mes, a la mateixa Diputació de Barcelona, on 
tenim representants pràcticament els grups que estem aquí, es va aprovar per 
unanimitat aquesta moció.  

Evidentment, cada grup es va posicionar com li va semblar, aquí també som 
sobirans, faltaria més, aquí no hem de mimetitzar ni repetir el que passa a la 
Diputació de Barcelona, però és cert que una molt similar, l’únic que evidentment 
no parlava d’Esplugues, parlava de la demarcació de Barcelona, però una molt 
similar, es va aprovar. Amb el detall que li acabo de comentar: és veritat que el 
segon punt diu «instar el nou Govern», i podríem afegir-ho a la resta de punts, 
no hi ha problema, «el futur Govern, el nou Govern». El que desitgem és tenir 
govern, i el que volem és com més aviat, millor.  

Però aquest és un tema que nosaltres el reclamem des del curs 2012-2013, i que 
quan s’interposa, fa uns anys, quan s’interposa aquesta demanda i, per tant, per 
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a nosaltres és un tema fins i tot de drets i de dignitat de la ciutat. Fa molt temps 
que dèiem que necessitàvem continuar amb un acord que es va produir a partir 
d’un conveni, quan se signa un conveni és per complir-lo, i hi ha una cosa que 
no ha sortit i a més li diré: si llegim detingudament la sentència, la sentència traça 
perfectament on han anat a parar aquests diners. Aquests diners han passat de 
subvencionar o d’ajudar a sufragar les despeses de les escoles bressol a nivell 
local, a pagar les escoles concertades. No han anat a una altra cosa. Si és que, 
un cop llegit..., ho diu molt clarament el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, per tant, pensem que ha arribat el moment en què nosaltres 
políticament tampoc ja no ens volem esperar més, ara és el moment.  

Ara, la concessió, si els sembla bé, és allà on diu «Govern», que digui «futur 
Govern» o «nou Govern». Nosaltres amb això no tindríem problema, ho podríem 
modificar ara in voce, si a tothom que ha votat favorablement li sembla bé. 
(Remor de veus.) Doncs, com a mínim amb independència del que vostè pugui 
expressar ara, el que faríem és allà on tenim els acords, allà on diu «Govern de 
la Generalitat», només (no se escolta la gravació) «el futur Govern» o «el nou 
Govern», el que més s’estimin. Quan es constitueixi, al punt 3, seria canviar el 
primer acord, «instar el nou Govern de la Generalitat de Catalunya», en la resta 
sí que és veritat que parla de nou govern o de quan es constitueixi.” 

El senyor Torras diu: 

“També, ja que estem amb canvis in voce, si es pogués canviar el verb «exigir» 
pel verb «instar» o el verb «demanar», també ho trobaríem molt més respectuós, 
del títol. Al títol que consta a l’ordre del dia diu «exigir».” 

La senyora Díaz diu: 

“Per demanar, vostè votarà favorablement?” 

El senyor Torras diu: 

“Sí.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, jo no tinc cap inconvenient.” 

El senyor Roldán diu: 
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“Em sembla que una sentència judicial és exigible, ho trobo una falta de 
respecte.” 

La senyora Díaz diu: 

“Sí, crec que ja també ho diu algun punt d’acord. Jo sempre, com que m’agrada 
molt la suma, si hem d’incorporar els vots favorables del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya al nostre ajuntament, encantada canviaria «l’exigim» 
per «demanar».” 

El senyor secretari diu: 

“A la part realment resolutiva es parla d’instar. Si consideren oportú variar-lo, per 
mi cap inconvenient.” 

La senyora Díaz diu: 

“No, no, el títol.” 

El senyor secretari diu: 

“Bé, és que el títol no anirà enlloc, nosaltres notifiquem la part dispositiva i la part 
resolutiva.” 

La senyora Díaz diu: 

“Senyor secretari, no havíem demanat més informació...” 

El senyor secretari diu: 

“És a dir, els acords són els acords, i els acords són instar, reiterar i comunicar. 
O sigui, en aquest ordre. Per tant, en fi, com vostès desitgin, però no apareix la 
paraula «exigir».” 

La senyora Díaz diu: 

“Però nosaltres l’aprovarem, farem difusió, farem constància, i en el moment en 
què fem la difusió, tot i que quan fem el trasllat jo ja entenc que el que traslladem 
és l’acord puro y duro, doncs, no tenim cap problema a canviar-ho. Ens hem 
comunicat amb la mirada, però si amb la mirada és suficient, doncs, entenc que 
no hi ha recança per part de ningú i podríem fer aquest canvi. Doncs, encantats 
de fer-ho i...” 

El senyor Torras diu: 
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“D’acord, nosaltres votem que sí i estarem molt amatents a què aquests diners, 
quan arribin, vagin, efectivament, a l’educació infantil.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé.” 

El senyor Siquier diu: 

“El Partit Demòcrata manté posició d’abstenció pels arguments exposats.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé.” 

El senyor secretari diu: 

“Amb perdó, presidència. Entendríem, per tant, només per a aclariment d’aquest 
secretari, que allà on diu al títol «exigir», és «demanar».” 

La senyora Díaz diu: 

“Moció del Grup Municipal del..., bé, en aquest cas seríem la suma de la resta 
de grups que s’hi han adherit ja d’entrada, de l’Ajuntament d’Esplugues, per 
demanar a la Generalitat de Catalunya l’abonament del deute pendent de les 
escoles bressol i resoldre amb caràcter general el seu finançament. 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 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, Sra. 
Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco 
González i Sra. Laura Benito Llenas, és a dir divuit vots. S’hi abstenen els 
regidors Sr. Albert Comellas Novillo, Sr. Santi Siquier i Fadó i Sra. Anna Coll 
Zabala, és a dir tres vots. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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3/18.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE a l’Ajuntament d’Esplugues per 
recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions. 

Doncs, passem al següent punt o la següent moció en aquest cas, que és la 
moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Gent per 
Esplugues a l’Ajuntament d’Esplugues, per... (Veu de fons.) Doncs, això no ho 
tenia i li agraeixo. Doncs, subscrita també pel Grup Municipal del PDeCAT, per 
recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions. Senyor Torras, té 
la paraula per defensar-la.” 

El senyor Torras diu: 

“Gràcies. Sí, ho anava a fer in voce també. Teníem aquest acord i no havíem 
tingut temps de comunicar-ho, disculpi.  

Doncs, sí, és una moció que, com el seu títol exposa, té per objectiu intentar 
recuperar el poder adquisitiu dels pensionistes, dels nostres pensionistes, que 
tothom sap que durant els últims anys, a través de diferents reformes i a causa 
de les diferents vicissituds polítiques, cada vegada tenen menys poder adquisitiu. 
És per això que presentem aquesta moció. És una moció bastant llarga, llegiré, 
per tant, només els acords. 

El primer és instar el Govern de l'Estat a lligar per llei la revalorització de les 
pensions a l'IPC. És a dir, que com a mínim els pensionistes cobrin o s’augmenti 
la pensió en base a l’IPC, no menys.  

El segon és establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura 
que ja s'ha aprovat en aquest ajuntament, permetent així augmentar les 
cotitzacions més baixes. Entenem que com més altes són les cotitzacions, millor 
per a les pensions perquè estaran més ben finançades també.  

El tercer és adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin 
polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius 
d'aplicació. 

El quart, instar els grups parlamentaris de les Corts Generals a què deroguin les 
dues últimes reformes laborals, perquè entenem que van estretament lligades 
amb el descens de les cotitzacions i, per tant, amb la pèrdua de valor adquisitiu 
dels pensionistes.  

El cinquè, afavorir la negociació col· lectiva en polítiques retributives perquè 
aquestes puguin recuperar el terreny perdut des del 2017.  
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El sisè, adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga 
inactivitat de la persona treballadora de baixa cotització per salaris baixos o per 
prestació laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu computen el 
càlcul de la pensió de jubilació. És a dir, que no compti només els últims anys. 

Setè, adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l'Estat, tant 
legislatives com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el 
pressupost de les pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució 
espanyola, que obliga com a deure primordial el pagament del deute. És aquella 
reforma exprés que van fer per encàrrec de la Merkel. Demanem que es derogui.  

Vuitè, promoure el diàleg social en l’àmbit de Catalunya, per tal que en un marc 
català de relacions laborals i amb una llei catalana de protecció social no sigui 
possible sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones 
treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs 
de l'estat. És a dir, amb altres paraules, que els desastres com el Castor o les 
autopistes radials de Madrid no les acabin pagant els de sempre.  

I novè, promoure l'equiparació de les pensions entre homes i dones, 
diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l'aplicació d'un 
factor corrector que compensi la diferencia de la pensió per la diferencia de 
cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat. 

I comunicar aquests acords a qui pertoqui. 

Nosaltres hi votarem que sí.” 

El senyor Comellas diu: 

“Sí. Anuncio que m’hi abstindré. Considero que la moció en realitat no s’hauria 
de defensar en aquest àmbit, però sí és ben cert que en els punts d’acord hi ha 
un tema cabdal, que és que els països més pròspers del món sí que tenen uns 
sistemes polítics compromesos amb els salaris, i que en comptes de fer 
polítiques de redistribució fan polítiques de predistribució, per assegurar que 
tothom tingui accés a uns salaris dignes i que el sistema de pensions sigui 
sostenible, perquè si no hi ha contribucions és impossible que se sostingui. M’hi 
abstinc perquè crec que aquest no és l’àmbit per presentar aquesta moció. 
Gràcies.” 

La senyora Benito diu: 
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“Sí, de acuerdo con todos los puntos que ustedes proponen como iniciativa, 
menos el punto 8. Y un poco también en la línea que decía el señor Comellas, 
bueno, éste quizá no sea el marco más idóneo para traer un tipo de moción así, 
estando de acuerdo con prácticamente todo lo que se dice. Por lo tanto, mi voto 
será la abstención.”  

El senyor Carrasco diu: 

“Sí. Desde Canviem Esplugues creemos que el punto desè, el que habla del 
comunicado, también habría que comunicárselo al Parlamento español, que en 
todo caso es el que decide en última instancia las subidas y las bajadas a través 
de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, nosotros votaremos a 
favor.” 

La senyora Coll diu: 

“Des de la CUP hi votarem a favor.” 

El senyor Siquier diu: 

“Bé, el Partit Demòcrata, com bé ha dit el company d’Esquerra Republicana, la 
subscrivim i evidentment la votarem a favor. Recuperar el poder adquisitiu del 
sistema públic de pensions en aquests moments és una necessitat bàsica d’estat 
i urgent que cal defensar i repensar de manera ràpida. Si és l’entorn ideal per 
presentar una de les voluntats polítiques al respecte, no ho sé, però és una 
oportunitat que aprofitant que n’hi ha un altre grup que l’ha presentat, veiem de 
manera lògica i sensata recolzar-la i subscriure-la.  

Evidentment, la moció té la seva complexitat, com bé s’ha dit. Pertoca diferents 
fronts, tots molt complexos, però relacionats amb un fi comú, la mateixa qüestió: 
es tracta, evidentment, de manera lògica, d’incrementar, de pretendre un 
increment lògic de la pensió que com a mínim arribi al cost de la vida anual, lluitar 
per allò que ja s’ha aprovat en aquest ajuntament, el salari mínim 
interprofessional als mil euros, alhora que s’estimula, que pretén, que demana 
l’estimulació fiscal a empreses promotores d’aquestes mesures, pretén 
recuperar el poder adquisitiu perdut des de 2007, pretén redimensionar els 
càlculs de cotització en períodes de llarga inactivitat. Tot això és la realitat avui 
en dia que succeeix. I pretén, sobretot, evitar que el Govern de l’Estat, per altres 
necessitats financeres, buidi, com ha fet, el fons de previsió social. Això és 
fonamental, hem de protegir aquests mecanismes, si és que tenim força i encara 
hi som a temps, però la voluntat de manifestar-ho no ens la treu ningú. 
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També pretén equiparar entre homes i dones per causa de bretxa salarial 
aquestes qüestions pensionístiques, i finalment promoure el diàleg social quan 
arribi el moment a Catalunya amb una llei de protecció social. És per tot això que 
trobem a bé subscriure-la, i evidentment la votem a favor.” 

La senyora Millà diu: 

“Des d’Iniciativa hi votem favorablement.” 

El senyor Sánchez diu: 

“La moción se puede calificar de muchas cosas, pero no de ambiciosa. Pide una 
reforma de la Constitución, catorce reformas de catorce leyes orgánicas, una 
reforma…, leyes orgánicas tan sencillas de negociar y de pactar, que me imagino 
también que las instituciones europeas tendrán algo que decir, como los 
Presupuestos Generales del Estado, la reforma del marco laboral o la Ley de 
indexación de la economía, y después la reforma del Reglamento de las 
pensiones. Casi nada, en página y media nos lo sacamos de encima, sin hacer 
una sola propuesta de cómo hacerlo, simplemente qué hacer. Me parece 
fantástico. 

Nosotros vamos a votar que no, ojalá la solución al problema tan grave que 
tenemos en este país con los sueldos y con las pensiones sea tan sencilla como 
redactar página y media de diagnóstico, yo creo que sobran diagnósticos y faltan 
soluciones, y ojalá que con una moción aprobada aquí podamos solucionar este 
problema tan grave. Obviamente, votamos que no.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, desde Ciudadanos proponemos un modelo diferente para el sistema 
público de pensiones. En ese sentido, nuestra propuesta es similar o a 
semejanza del sistema sueco. Allí, este sistema aboga por un reparto con 
cuentas no opcionales como el que hacen servir allí. Una de estas medidas 
derivadas consiste en flexibilizar la edad de jubilación, de manera que cada 
cotizante puede retirarse cuando lo estime oportuno. La idea también es que 
cada trabajador siempre sepa cuánto dinero está aportando y cuál sería su 
prestación en caso de jubilarse.  

En cuanto a la flexibilidad de la jubilación, sí que nos gusta la base como 
referencia de los 65 años, a partir de ahí decimos flexibilidad porque no es lo 
mismo trabajar de bombero o de albañil que de jurista o en una oficina, ¿no? Por 
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lo tanto, aunque sean los 65 la regla básica, no vemos tampoco problema si 
alguien, un trabajador, por su propia voluntad, por su oficio, decidiera jubilarse a 
los 67, a los 68 o a los 69 años. Por un lado, proponemos esto, flexibilidad. 

Por otro lado, sí que comentar que las dos reformas importantes que ha habido 
en el sistema de pensiones últimamente, una es la del 2011, propuesta que 
aprobó el PSOE, que lo hacía era poner paulatinamente la edad de jubilación de 
los 65 a los 67 años, por una banda, y por otra banda también endureció los 
requisitos para cobrar la pensión, la base reguladora se amplió hasta los 25 años, 
y también habría que derogarla si hablamos de flexibilidad laboral. 

También la reforma que presentó el PP en 2013, que también se diferencia en 
dos partes bien claras. En primer lugar, también incluía un factor de corrección 
a partir del año 2019, que en definitiva lo que implica es un descuento de las 
pensiones en función de la esperanza de vida, dice este factor corrector, y otra 
segunda parte de esta reforma del PP que también hablaba de un nuevo índice, 
del IR, ¿un índice de revalorización, que pretende sustituir al IPC, no? Aquí el IR 
al final de lo que se trata es que puede ser inferior al IPC, y al final los 
pensionistas también perderían poder adquisitivo. 

En este sentido, nuestra propuesta es un modelo que sea sostenible, que sea 
justo, que sea por consenso. Entendemos que estamos de acuerdo, por ejemplo, 
en la moción, en el punto número 1, que menciona la moción de Esquerra 
Republicana en cuanto a renovación por IPC, pensamos que un tema así no 
debería depender del gobierno que esté en cada momento, debería ir al Pacto 
de Toledo un tema tan importante como las pensiones, y en ese sentido 
trabajamos en conseguir un sistema flexible, justo y previsible. Le digo que 
estamos de acuerdo en el punto 1, hay otros tantos en los que no, de los 10 que 
presentan, por lo tanto, nuestro voto será en contra.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres, amb la moció que presenta Esquerra Republicana, per 
descomptat que estem d’acord amb el fons, especialment amb els dos objectius 
que es posen de manifest, que es tracta de recuperar el poder adquisitiu dels 
pensionistes i, per una altra banda, també trobar les fórmules amb què hem de 
poder garantir el futur de les pensions. 

Coincidim amb part de la diagnosi o de l’anàlisi, no amb la seva totalitat ni amb 
elements amb els que evidentment discrepem, però sí que estem convençuts 
que les actuals polítiques del PP, efectivament, són una seriosa amenaça al 
sistema polític de pensions, i que estan posant en perill la sostenibilitat 
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econòmica de les mateixes, així com han entrat en un període, com dèiem, de 
dèficits constants i creixents. 

El nou mecanisme de regularització, que es desvincula del poder adquisitiu i amb 
el factor de sostenibilitat, doncs, que ajusta l’import de la pensió a l’esperança de 
vida, és condemna, pensem, als pensionistes a un empobriment progressiu. 

A banda d’això, se suma la utilització dels fons de reserva de la Seguretat Social, 
que està laminant, i que pràcticament estaran exhaurits, i per tant, coincidim en 
què la línia actual és la que està posant en absoluta crisi la situació. 

Dit això, i com dic, coincidint especialment en el fons i, de fet, nosaltres també 
teníem una moció que volíem presentar en aquest sentit, és veritat que 
malauradament hem de discrepar especialment amb el seguit d’acords que 
planteja el Grup d’Esquerra Republicana. No coincidim en molts d’aquests 
aspectes de com s’ha de resoldre aquesta situació. Sí que començant en tot cas 
pel primer punt, hi coincidim i és una de les nostres propostes, que la 
regularització de les pensions, com a mínim, s’hauria d’ajustar a l’IPC i, per tant, 
doncs, garantir-ho, com algú en feia referència també, a través de normativa 
perquè estigui garantida aquesta regularització, però n’hi ha altres punts, com 
deia, amb els que no podem coincidir. Són propostes, les que trasllada el Grup 
d’Esquerra Republicana, que tenen a veure amb elements fiscals i amb altres 
opcions, com el punt tercer, en el qual es proposa bonificar empreses que paguin 
per sobre dels convenis col·lectius. Nosaltres pensem que si hem de bonificar, 
doncs, aquests mateixos recursos es poden destinar al fons de pensions 
directament, si fos el cas, eh?, i comptar-ho així. Així com el punt sisè, que no 
acabem de veure-ho, o especialment també el punt vuitè, que pensem que trenca 
amb la solidaritat, o el sistema de solidaritat, que ha de garantir el sistema de 
pensions actual, fent prevaldre deixar els recursos que es generen a Catalunya 
a mans de la pròpia comunitat autònoma en aquest cas, en previsió del que pugui 
fer un govern de l’Estat determinat en la seva gestió, torno a dir, no tant pel detall 
d’aquesta qüestió sinó perquè entenem que el sistema de pensions ha de ser un 
sistema, com deia, solidari. 

Per tant, com deia, estant d’acord amb el fons, és evident que discrepem amb la 
fórmula i en com s’ha d’aconseguir això. Nosaltres apostem més, evidentment, 
per tornar al consens que havia existit al 2011, vull recordar que la darrera 
reforma del sistema de pensions al 2011, impulsada pel Partit Socialista a l’Estat, 
va ser signada per patronal i sindicats i, per tant, es feia de forma consensuada 
amb totes les parts. Com deia, garantir l’IPC, eliminar el factor de sostenibilitat 
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establert pel PP, que feia referència abans sobre l’esperança de vida. També 
que hi hagi aportacions dels Pressupostos Generals de l’Estat per incorporar-les 
també a la despesa de pensions, no únicament derivat de la Seguretat Social, i 
en aquest sentit, com saben o s’ha fet públic, no?, nosaltres proposem també de 
forma extraordinària i fins que torni la situació d’estabilitat, proposar nous 
impostos extraordinaris a la Banca i a les transaccions financeres, per tal de 
contribuir amb aproximadament 2.500 milions d’euros a aquesta estabilitat, i com 
hem dit alguna vegada, si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les 
entitats financeres, entenem que aquestes poden contribuir al rescat del sistema 
púbic de pensions. 

I sobretot, tal com deia, en el marc del consens i del pacte, dintre del Pacte de 
Toledo, també introduir un nou principi de reequilibri pressupostari, per tal de 
racionalitzar les despeses d’ingressos de cada any.  

Per tot plegat, com deia, perquè probablement el model que nosaltres perseguim 
és diferent i coincidim amb els objectius, i especialment amb alguns punts dels 
acords, que tot i haver parlat amb el Grup d’Esquerra Republicana per mirar 
alguna possibilitat de transacció, finalment hem vist que probablement no seria 
possible per simplement un tema de posicionament polític i discrepància 
totalment lògica, per tant, per tot plegat, nosaltres hi votem en contra.” 

La senyora Díaz diu: 

“Veig que algun altre portaveu també em demana la paraula. Si de cas, primer 
comença el senyor Torras, perquè acabarà el senyor Torras com a proposant de 
la moció, però si volia afegir alguna cosa, llavors, com que me la demanen, 
iniciem un altre torn. Intervingui, senyor Torras.” 

El senyor Torras diu: 

“Només, amb tot el respecte per totes les opinions que s’han expressat i els vots 
emesos, una petita discrepància amb una opinió que s’ha donat al començament, 
que és si aquest és el lloc adequat o no és el lloc adequat per presentar aquest 
tipus de mocions. A nosaltres ens sembla que sí, ens sembla que un ple 
municipal és un lloc on reposa la voluntat popular, com a mínim dels ciutadans 
d’aquest municipi, per tant, entenem que qualsevol demanda política ha de poder 
ser expressada en un ple. Per tant, sí, entenem que és el lloc adequat i sí, som 
molt ambiciosos. 

Anàvem a fer una modificació in voce, però com que probablement no 
s’aprovarà, potser no val la pena. Consulta: els acords no es passen, oi, si no 
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s’aprova? (Veu de fons.) D’acord. No, ho deia perquè des de Canviem Esplugues 
han fet una proposta d’esmena, però si al final no s’aprova tampoc val la pena 
fer-la.” 

La senyora Díaz diu: 

“El senyor Marcos Sánchez em demanava la paraula. Hi ha algú més que ho 
desitgi fer també? Perquè com que obrim un torn... No? doncs, el senyor 
Sánchez i, si de cas no n’hi ha ningú més, el senyor Torras.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Un breu comentari, però és que entre que s’ajunta, per una banda, això de 
donar-li al PP, perquè sempre es diu això, el PP, amb cert menyspreu, el PP, 
està de moda, i el portaveu del PP d’aquest ajuntament sempre intenta no 
polemitzar en temes que excedeixen el nostre terme municipal, doncs, clar, 
sembla que surt gratuït atiar-li al PP. Simplement fer un petit comentari: si avui –
perquè es parlen de les polítiques del PP– el PP governa Espanya, és gràcies al 
vot del Partit Socialista Obrer Espanyol. Primer comentari. 

I segon comentari: les polítiques del PP, que es plasmen als Pressupostos 
Generals de l’Estat, van ser aprovats amb el vot del PP, de Ciutadans, del Partit 
Nacionalista Basc, de Foro Asturias, de UPN, de Coalición Canarias i de Nueva 
Canarias, que si no recordo malament, va lligat amb el Partit Socialista Obrer 
Espanyol. Simplement fer aquest comentari.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, tenia torn per atacar el senyor Torras, però imagino que ja ha dit el que 
havia de dir, per tant, ho podem deixar aquí i passar a la següent moció... 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor els regidors Sr. Oriol Torras i Planas, 
Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra 
Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sra. Anna Coll Zabala i Sr. Julián Carrasco 
González, és a dir set vots. Voten en contra l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero 
i els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 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, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles i Sr. Julio 
Manuel Roldán Moreno,  és a dir dotze vots. S’hi abstenen els regidors Sra. Laura 
Benito Llenas i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir dos vots. 
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El dictamen es rebutja per majoria absoluta. 

 

4/18.- Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament d’Esplugues 
per la implantació de barreres de seguretat per a motoristes. 

...que és la 4/18, moció de Ciutadans per la implantació de barreres de seguretat 
per a motoristes.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bé, presentem aquesta moció al ple d’Esplugues des de Ciutadans relatiu a la 
seguretat dels nostres motoristes o ciclistes. Volem posar en context. Tenim una 
proposta de resolució aprovada al Parlament de Catalunya al mes d’abril de l’any 
passat, que exposava el següent: realitzar un estudi integral de tota la seva xarxa 
de carreteres, amb l'objecte de detectar punts «negres» o conflictius pera 
motoristes. 

El punt 2 deia: substituir definitivament, de manera gradual, mitjançant dotació 
pressupostària plurianual i no més enllà del 2020, el sistema de barreres de 
seguretat.  

Bé, en aquest sentit, pensem que com a Administració local podíem fer una feina 
molt complementària, de més proximitat, donant aquest informe dels punts 
negres i els canvis de les barreres de seguretat que s’han de canviar, que trobem 
malament, fent servir tota la informació que tenim de la Policia local, també 
d’entitats, associacions de motoristes, que estem col·laborant amb ells, i 
presentem aquesta moció en aquest sentit. Volem dir a qualsevol que sigui de 
l’administració competent, tenim carreteres que gestiona la Generalitat de 
Catalunya, tenim carreteres que gestiona el Ministerio de Fomento d’Espanya, 
doncs, qui sigui detectar els punts negres, punts perillosos, i dir-los que es troben 
allà i que adoptin, com han acordat, que facin el canvi necessari per evitar aquest 
perill. 

Bé, l'increment de l'accidentalitat dels accidents de motociclistes és un fet 
constatat, això està ja molt reconegut i per això promovem aquestes accions 
correctores per part de les administracions públiques. Hem dit ja que existent a 
les carreteres espanyoles sistemes de protecció antisortida, o millor dit, aquestes 
barreres de seguretat guadarrail, les més comuns són les que estan fabricats en 
dues parts: la part superior és una franja longitudinal d'acer galvanitzat i la 
segona part és un perfil d'acer que es manté fixat en el sòl i unides entre si.  
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Per a un vehicle de dues rodes, com és un ciclomotor, una motocicleta o una 
bicicleta, on la principal carrosseria no és una altra que el cos humà, xocar contra 
aquest tipus de proteccions provoca que el cos del conductor o l’acompanyant 
sofreixi conseqüències fatals per a la seva salut. Hi ha un estudi que demostra 
que una velocitat de 30 km/h és suficient per amputar un membre o partir la 
columna vertebral, la qual cosa és més greu. Aquestes barreres de «seguretat» 
provoquen més del 15 per cent de les morts en accident de moto. 

Bé, resumidament i per tot el que hem explicat, passo a llegir els punts d’acord, 
que he esmenat el primer i són tres:  

El primer punt diu, el que demanem és realitzar un informe dels punts negres de 
les carreteres dins del nostre municipi, i sol·licitar a les administracions 
competents el canvi de les barreres de seguretat que puguin ser perilloses per 
als motoristes o ciclistes. 

El punt segon demana donar trasllat a la Generalitat de Catalunya i al 
Departament de Territori i Sostenibilitat d’aquells punts negres que siguin 
d'afectació de les competències de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per 
instal·lar la protecció per als motoristes o ciclistes. 

El tercer diu: donar trasllat al Ministerio de Fomento del Gobierno de España 
d'aquells punts negres que siguin d'afectació de les competències de l'Estat dins 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per instal·lar la protecció per als 
motoristes o ciclistes. Gràcies.” 

El senyor Comellas diu: 

“Abstenció.” 

La senyora Benito diu: 

“A favor.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, desde Canviem Esplugues, y puesto que esta moción es muy localizada o 
muy local, y si podemos resolver algún problema de los que aquí se mencionan, 
votaremos a favor.” 

La senyora Coll diu: 
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“Des de la CUP entenem que les carreteres de les que es fa menció no són 
competència de l’Ajuntament i per tant ens hi abstindrem.” 

El senyor Siquier diu: 

“Des del Partit Demòcrata entenem la bona voluntat del Grup Municipal de 
Ciutadans al respecte, entenem la necessitat de preservar vides a la carretera, 
tant per a ciclistes com per a motoristes, però entenem que la moció va un pèl 
desenfocada, no sé si per desconeixement o per voluntat expressa. De tota 
manera la votarem favorablement, hi votarem que sí, proposant, però, alhora, 
que abans d’encarregar qualsevol estudi, Esplugues demanem a la nostra 
Policia local, que acaba de presentar al consell de seguretat l’informe anual, que 
segurament disposa d’aquestes dades ja, Esplugues, dels punts de risc on hi 
hagi aquestes tanques.  

De la mateixa manera, aquesta setmana he contactat personalment amb el 
Govern de Catalunya, amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, i m’han 
manifestat que disposen també de dades al respecte i que ja estan implementant 
mesures progressives al respecte, i segurament l’Estat, el mateix. Per tant, 
independentment que anirà molt i molt bé que els recordem els punts conflictius 
que trobem amb tanques perilloses, doncs, abans de fer-ho potser caldria veure 
quina informació tenim a casa mateix. La votarem favorablement.” 

La senyora Millà diu: 

“Hi votem en contra.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Hi votem a favor.” 

El senyor Torras diu: 

“Abstenció.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres primer de tot agrair al Grup de Ciutadans per acceptar una esmena 
que li havíem traslladat, i no m’allargaré perquè sobre la qüestió de fons jo crec 
que entre tots és sabut la perillositat que tenen, però és veritat que nosaltres 
l’esmena que presentàvem bàsicament era per deixar clar que no és una qüestió 
de carreteres de competència de l’Ajuntament d’Esplugues, i que per tant, havia 
de quedar clar que, bé, la policia local pot remetre un informe respecte als punts 
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que considera amb més riscos, que els podem fer arribar a aquestes 
administracions, però que més enllà d’això, doncs, li correspon a aquestes anar 
substituint aquestes barreres. Per tant, aclarit això, tampoc està malament que 
nosaltres fem arribar aquells punts negres que tenim detectats i, per tant, en 
aquest sentit hi votarem a favor.” 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 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, Sra. Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sr. Santi 
Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sr. Julián Carrasco González i 
Sra. Laura Benito Llenas, és a dir quinze vots. Voten en contra les regidores Sra. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, és a dir dos vots. S’hi 
abstenen els regidors Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, 
Sra. Anna Coll Zabala i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir quatre vots. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 

 

5/18.- Moció dels grups municipals de PSC, ICV-MES-AS i CUP de suport i 
adhesió a la vaga feminista convocada per al 8 de març. 

La senyora Díaz diu: 

“Podem passar a la següent moció, la 5/18, moció dels grups municipals del 
PSC, Iniciativa per Catalunya – MES – AS i CUP de suport i adhesió a la vaga 
feminista convocada per al 8 de març, i tinc un afegit, que tot i que no surti a 
l’ordre del dia, també la subscriuen els grups municipals d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, el PDeCAT i Canviem Esplugues. 

Molt bé. Doncs, per fer la presentació, i de manera inicial, ara li passaré la paraula 
a la regidora de la CUP, la senyora Anna Coll, però en aquest cas sí que 
m’agradaria poder saludar, ens acompanyen representants de les centrals 
sindicals aquí, al Baix Llobregat, de Comissions i de la UGT i, per tant, els donem 
la benvinguda aquí.  

Donat que a banda de, en aquest cas presentar una moció conjunta que hem 
estat treballant i elaborant, també és cert que va entrar pel nostre registre una 
moció i una petició per part de les centrals també d’adhesió a la vaga, des del 
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que ara parlarem, i m’imagino que per als grups que subscriuen aprovarem la 
moció. Per tant, no només agraïm la presència sinó que també agraïm aquest 
impuls mitjançant aquesta moció a la iniciativa que esperem que puguem aprovar 
ara. De manera que benvingudes, i la senyora Coll té la paraula.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, al crit de «ni una menys, ens volem vives», llençat per les feministes 
argentines, es va dur la primera vaga feminista de treball productiu i reproductiu 
el 8 de març del 2017. Enguany, el proper 8 de març, dia internacional de la dona 
treballadora, les entitats feministes han convocat una vaga a nivell! Internacional 
arrelada en una reivindicació històrica: nosaltres movem el món, ara l’aturarem. 
Aquesta es centra en els quatre eixos principals de desigualtat, fent una crida a 
la vaga laboral de cura, de consum i estudiantil, per denunciar les situacions de 
discriminació i violència masclista que patim.  

Denunciem que el capitalisme necessita el patriarcat per al seu funcionament, 
cronificant la divisió sexual del treball, que ens sotmet a una doble jornada 
laboral, no remunerada, en recaure majoritàriament totes les tasques de cures, 
reproductives i de la llar sobre les dones. Aquest fet invisibilitza aquestes 
tasques, a les que no es dona cap valor econòmic, social, ni institucional, tot i 
ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida i per al 
funcionament d'aquest sistema. 

Han estat les dones les que han sofert la cara més dura de la crisi: retallades de 
pensions, educació, sanitat, no implementació de la Llei de dependència, 
regressió en drets socials. Per això, el 8 de març aturem el nostre consum, el 
treball domèstic, les cures, el treball remunerat i els nostres estudis, per 
demostrar que sense nosaltres no hi ha reproducció, i sense nosaltres no hi ha 
producció. Volem recuperar l’espai públic i reapropiar-nos de la decisió sobre els 
nostres cossos i la nostra vida.  

En virtut de l’exposat, els grups municipals del PSC, Iniciativa, CUP, Canviem 
Esplugues, PDeCAT i Esquerra Republicana, demanem al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents acords: 

Donar suport a la vaga feminista convocada per al proper 8 de marc, en qualsevol 
deis formats plantejats, facilitant que les treballadores i treballadors de 
l'ajuntament i empreses municipals s’hi puguin adherir, i difonent els objectius i 
accions reivindicatives de la convocatòria a través dels mitjans municipals. 
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Realitzar una campanya específica, en el marc de l’exposat anteriorment, 
difonent els objectius i accions d'aquesta vaga general, a la qual està convocada 
tota la població, els col·lectius i entitats de dones del nostre municipi, en 
coordinació amb la comissió coordinadora de la vaga feminista, i prioritzant la 
mobilització i visualització dels col·lectius de dones més invisibilitzades; als 
instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent són 
imprescindibles per a una societat lliure de violències masclistes i discriminació 
de gènere; a les entitats representatives del món associatiu, comercial, 
empresarial i laboral del nostre municipi perquè se sumin i col·laborin difonent 
els objectius i accions reivindicatives de la seva gent associada. 

Tercer, establir clàusules per evitar la bretxa salarial entre homes i dones als 
contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació d’aquelles 
empreses en les quals es detecti aquesta bretxa salarial en qualsevol deis seus 
estaments.  

Quart. instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a 
l'aprovació d'una llei d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial entre dones 
i homes, en la línia de la Llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones 
aprovada al Parlament de Catalunya i suspesa pel Tribunal Constitucional, així 
com exigir el compliment dels compromisos adoptats al Pacte nacional contra la 
violència de gènere. 

Cinquè, establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, 
amb la priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: 
dependència, salut, educació i criança.  

Sisè, demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 del Conveni sobre 
el treball decent per a les treballadores i treballadors de la llar. 

I setè, donar trasllat d'aquests acords a tots els ens pertinents.” 

La senyora Díaz diu: 

“Una cosa només tècnica, perquè rellegint els trasllats em sembla que hi ha 
alguna cosa que igual s’hauria de corregir. Més que res perquè la denominació 
no és la correcta, eh? Per tant, no és l’Institut Català de la Dona sinó que això en 
el temps de la presidenta Marta Selva van impulsar el canvi i va passar a ser de 
l’Institut Català de la Dona a Institut Català de les Dones. (Veu de fons.) És així, 
l’anomenarem com l’anomena el Govern, i de fet, el nostre no és el Consell de la 
Dona d’Esplugues, sinó que és el Consell Municipal de les Dones d’Esplugues. 
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Si m’ho permeten, més que res perquè a cadascú se li ha de respectar el nom 
com el vol.  

Doncs, senyor Comellas, té la paraula.” 

El senyor Comellas diu: 

Abstenció. 

La senyora Benito diu: 

“Sí, yo quiero recordar a las 30 mujeres detenidas en Irán por manifestarse bajo 
el lema «pan, trabajo y libertad», que han sido detenidas por reclamar sus 
derechos y están encarceladas. 

Dicho esto, bueno, yo simplemente quisiera hacer un matiz a la moción. El 
patriarcado es una construcción cultural, no solamente es un defecto entre los 
sistemas capitalistas, los sistemas económicos y políticos capitalistas, sino que 
es un tipo de organización social con base cultural, y es universal, sucede en 
todos los países y sucede en todas las culturas y en todas las sociedades.  

Me ha parecido que la moción en sí, en general, tiene una fuerte carga, una 
fuerte carga ideológica políticamente hablando, y, por lo tanto, respetando el 
derecho a la huelga, como no podría ser de otra manera, mi voto será la 
abstención.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, desde Canviem Esplugues, como nos adherimos a la moción, votaremos 
afirmativamente.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí, des del Partit Demòcrata volem manifestar breument, per no reiterar-nos, en 
primer lloc donar la benvinguda i la bona tarda als representants sindicals de la 
comarca. Bé, subscrivim i votem a favor, evidentment, d’aquesta moció. 
Manifestar que està molt ben plantejat pels grups proposants d’Iniciativa i la CUP, 
felicitar-vos al respecte. Aquesta moció subscriu una necessitat urgent de la 
problemàtica d’avui en dia, que no ens la traiem de sobre, i evidentment fa uns 
matisos clars i concrets, com els que ja ha manifestat la proposant, que no és 
altra que donar suport a la vaga feminista del 8 de març, facilitar a les 
treballadores i treballadors de l’ajuntament poder participar-hi, bàsic, lògic i 
coherent, reivindicar mals endèmics, com són el de la bretxa salarial, i que 
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aquestes actuacions es reflecteixin i agafem el compromís com a corporació, que 
crec que serà així, que en tot tipus de contracte contemplem aquesta igualtat de 
bretxa. 

Per tant, de la mateixa manera que vam fer en proposar i aprovar que tota 
actuació contractual de la corporació, pel que feia al salari mínim 
interprofessional, arribés als mil euros, doncs, crec que ens hem de sentir força 
cofois de presentar mocions d’aquestes característiques per les necessitats 
urgents i imperioses que demana. La votem favorablement.” 

La senyora Millà diu: 

“Sí, nosaltres només afegir o remarcar que aquesta no és una vaga general com 
les entenem normalment les vagues o les aturades d’aturada laboral, perquè la 
participació de les dones a la societat va molt més enllà, està en totes les esferes 
de la vida, i la vaga pretenem que aconsegueixi implantar-se en totes aquestes 
esferes. Per això parlem d’una vaga de cures, de consum, de la vida associativa. 

I una altra cosa: amb aquesta vaga també penso que hauríem d’intentar cridar a 
la reflexió a tots i cadascun dels homes de la nostra societat, que s’involucrin per 
canviar aquesta situació tan injusta respecte a les dones, i sobre la qual, almenys 
col·lectivament, ja s’haurien d’haver pronunciat. Hi votem a favor.” 

El senyor Sánchez diu: 

“Bé, a nosaltres hi ha certes expressions en l’exposició de motius amb les que 
no estem d’acord, però com que no se sotmet a votació l’exposició de motius, 
ens agradaria, amb el permís del secretari, votar separats determinats punts 
d’acord, i votaríem en contra del punt primer i segon, votaríem a favor del tercer, 
quart, cinquè i setè, i votaríem abstenció al punt 6.” 

El senyor Torras diu: 

“Bé, el nostre grup, Esquerra Republicana, subscrivim la moció, hi votem a favor, 
estem totalment a favor del text que es proposa, i animem a tota la societat, 
homes i dones, a participar activament en aquesta vaga en qualsevol dels 
formats que es proposen.” 

El senyor Roldán diu: 



 
 pàg 62
   
 

“Explicar que desde Ciudadanos estamos trabajando día a día para avanzar 
hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Nuestro compromiso es firme, y 
consideramos que es un instrumento idóneo para conseguirlo es el trabajo en el 
Parlamento y en las instituciones, que para eso nos han votado. 

Por ello respetamos al máximo esta convocatoria de huelga, máximo respecto y 
el derecho a ejercerla, pero creemos que no es el camino más adecuado, 
pensamos que es contraproducente mezclar reivindicaciones feministas con 
medidas de lucha contra el capitalismo, a lo que se apela en la huelga, por 
ejemplo. También nos parece un error que en la lucha por la igualdad mezclar 
un asunto tan serio con otras disputas ideológicas, como deja ver toda la 
exposición de motivos de esta moción. Consideramos que, para luchar por la 
igualdad entre hombres y mujeres, o combatir la brecha salarial, no hay que 
comprar un pack anticapitalista o antisistema, el feminismo debería, tiene que 
ser plural, y tiene que ser abierto a todas las mujeres para no excluir a nadie en 
una lucha que estamos todos de acuerdo que afecta a todos. 

Por todo ello, nuestra formación se abstendrá. Seguiremos trabajando cada día 
desde el Congreso de los Diputados y las instituciones pertinentes para mejorar 
esta situación actual, y para que cualquier persona al final tenga las mismas 
aspiraciones, oportunidades y mismo salario, independientemente del sexo que 
tenga. En ese sentido, desde Ciudadanos consideramos que no sólo se trata de 
una cuestión de mujeres sino de una cuestión de justicia y de igualdad. 

Comentar los logros recientes de Ciudadanos en los pactos de gobierno, que 
hemos, por una parte, exigido y conseguido que se aumenten en dos semanas 
los permisos de paternidad, que ayudarán a educar en corresponsabilidad y 
evitar que la carrera profesional de las mujeres se vea afectada con la 
paternidad, y por otro lado también lograr más ayudas para madres autónomas, 
en la nueva Ley de autónomos, y también impulsando el pacto de estado contra 
la violencia de género. Gracias.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, nosaltres, bé, ho anava a dir al final però ho dic al principi: senyor Siquier, 
la moció no és d’Iniciativa i la CUP, sinó que és del PSC, d’Iniciativa i de la CUP. 
Tant és així que la primera proposta de redactat, després d’haver-ho parlat, la 
vam fer nosaltres i després la vam retocar tots plegats i, per tant, és una moció 
dels tres grups. Estic segur que no té cap mala intenció i que ho ha fet per absolut 
desconeixement. 

 



 
 pàg 63
   
 

 

En qualsevol cas, en aquesta moció poca cosa més a afegir. Coincidim, 
efectivament, amb tot el que s’ha anat comentant. Si més no, en tot cas dir que 
trobem, evidentment, totalment justificada la convocatòria d’aquesta vaga laboral 
i feminista, perquè entenem a més que davant de situacions greus en aquesta 
societat, s’han de prendre mesures també que evidenciïn aquesta situació, no? 
Per tant, la discriminació de les dones, la manca d’igualtat, fins i tot la violència 
domèstica que estem vivint i que són aspectes que sembla que haurien d’estar 
desterrats i no és així, requereixen, si més no, de mesures, diguem-ne, 
importants per fer-les visibles, no?  

La doble jornada laboral, com deia també el Grup d’Iniciativa, la vaga en les 
tasques de cura, la doble jornada que la majoria de dones han d’assumir, doble 
jornada, per cert, no remunerada i com ja diu la moció, que no és visibilitzar, 
requereix d’actuacions d’aquest caire. Per tant, per això, com deia, li donem 
aquest recolzament. Per posar en evidència algun element dels que la moció 
argumenta en matèria laboral, i que a més els punts tercer i quart dels acords 
van en aquesta línia, recordar que a Catalunya el guany mitjà dels homes l’any 
2015 va ser de 27.514 euros, mentre que el de les dones va ser de 20.946, 
pràcticament 7.000 euros menys. Per tant, la bretxa salarial a Catalunya és del 
23,9 per cent, per cert, un punt per sobre de la mitjana espanyola. 

Però no només això, sinó que a més existeix una forta segregació ocupacional. 
El 84 per cent de les dones catalanes estan ocupades en tan sols quatre tipus 
d’ocupacions. El 84 per cent. Serveis de restauració, personal i venda, personal 
tècnic i intel·lectual i personal comptable, administratiu i oficina i ocupacions 
elementals. I ho dic perquè precisament són aquestes, algunes d’aquestes 
ocupacions, les que pitjor estan remunerades, i, per tant, on hi ha més bretxa 
salarial. 

Així, a les ocupacions elementals i serveis de restauració, personals i venda, 
tenien uns salaris mitjans de 10.668 euros i 13.762 euros anuals respectivament, 
i una bretxa salarial del 37,4 i el 36,1, 10 punts per sobre aproximadament de la 
mitjana. És a dir, que a banda de la bretxa salarial, a més a més en les 
ocupacions que tenen les dones encara es posa en més evidencia aquesta 
diferència salarial. 

Per tot plegat, i com deia al principi, perquè calen actuacions, com dèiem, 
reivindicatives d’aquest caire, com deia al principi, donem suport a la moció des 
de l’inici, i evidentment hi votem a favor.” 
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La senyora Díaz diu: 

“La senyora Coll primer i després el senyor Siquier. Senyora Coll.” 

La senyora Coll diu: 

“Sí. A banda del que s’acaba de dir, també comentar que el fet que les dones 
siguem les que som (no s’escolta la gravació) i per tant, ens sumem a les tasques 
de cura, això fa que cotitzem menys anys i, per tant, la nostra jubilació sigui 
encara més precària. 

També comentar a la regidora no adscrita que en un món globalitzat, exactament 
quin país hi ha que no estigui sotmès al capitalisme? 

I al regidor de Ciutadans, sempre està bé que vingui un home a il·lustrar-nos de 
com hem de lluitar les dones, i a il·lustrar-nos sobre el feminisme. Moltes 
gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“El senyor Siquier me l’havia demanat abans, però si comencem amb l’ordre, 
doncs, tranquil·lament, i s’espera pacientment el senyor Siquier. I tant, senyora 
Benito, no es preocupi, prengui la paraula.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí, hay muy pocos países comunistas, entre ellos Venezuela. Pues mire, 
curiosamente su líder, su exlíder de partido, la señora Anna Gabriel, me parece 
que se llama, entre Venezuela y Suiza para instalar su residencia, ha escogido 
Suiza, lo cual es poco coherente en una persona, una líder que proviene de un 
partido como el suyo.” 

(Remor de fons.) 

Simplemente, ante lo que el público, los ciudadanos, a ver, yo no discuto que 
esté en Venezuela o que esté en Suiza, estoy hablando de los países capitalistas 
y por el comentario que la señora Coll ha realizado. No me meto en otras 
cuestiones.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, senyora Benito. Senyor Siquier.” 

El senyor Siquier diu: 
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“Només respondre al portaveu del Partit Socialista, que evidentment el fet de 
l’autoria de la moció no ens hauria d’amoïnar, el que ens ha d’amoïnar és els 
grups que la recolzem. Jo desconeixia que en origen la moció fos vostra. Com 
bé sabeu, l’acord que tenim en junta de portaveus només permet que cada grup 
en presenti una, i donat que no l’he rebuda fins la darrera comissió, doncs, 
evidentment aquesta informació no l’he disposada i estava convençut, pels 
comentaris que vaig sentir, que els principals promotors de la moció eren els 
grups que he esmentat, independentment que el PSC també hi estava al darrere. 
Nosaltres també hi estem totalment d’acord i si se m’ha mal interpretat, doncs, 
no era aquesta la intenció, eh?” 

La senyora Díaz diu: 

“No té cap importància, perquè a més a més, això es va gestar sortint d’una 
informativa, i fins i tot es va fer un oferiment a altres grups d’entrar a treballar en 
la moció, però finalment, mira, vam ser els tres grups que vam decidir compartir 
mocions que ja teníem... (Veu de fons.) Exacte, no hi havia temps, però jo crec 
que aquí l’important sobretot és el text que aprovem, l’important és qui 
s’adhereix, amb independència de qui va redactar primer una coma o la va deixar 
de redactar, però l’important també és la feina que tenim ara, perquè no només 
hem d’aprovar una moció i dir que ens hi adherim, aquesta moció diu coses, i 
recordo que el Consell Municipal de les Dones també va decidir adherir-se en 
aquest cas a la convocatòria de dues hores, perquè molt bé diu la moció que 
cadascú s’hi adhereixi en el format que li agradi, però és veritat que el Consell 
Municipal de les Dones, en saló de plens, va decidir poder adherir-se a aquesta 
vaga feminista, convocada en aquest cas per les centrals sindicals i, per tant, a 
les dues hores demanava a l’ajuntament aquesta adhesió, i si això és important, 
no menys important és que prèviament tenim una feina de conscienciació, 
d’explicació, tant per la decisió del propi Consell Municipal de les Dones com pel 
que ara mateix ens està comprometent aquesta moció, que no és simplement 
una adhesió verbal sinó que ens dona feina, perquè haurem de preparar, haurem 
d’explicar el que significa. 

I ara li passo la paraula a la senyora Coll, que també me l’ha demanat, però 
l’important: a mi el que m’encantaria és sempre incloure, integrar a tothom, i 
penso que si hi ha algun grup municipal que no ho ha fet és perquè segurament 
no ha entès el que significa aquesta vaga. Perquè estic convençuda que tots 
coincidim en les discriminacions que actualment es donen en el món, en alguns 
països encara molt pitjors que aquí, països que estan vivint conflictes bèl·lics. 
Però aquí, les que pensaven que tot i que encara tenim un llarg camí a recórrer, 
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alguna cosa havíem fet, quan coneixem que la bretxa salarial aquest any ha 
augmentat en un punt, no ha disminuït en un punt sinó que ha augmentat en un 
punt, comencem a perdre tota esperança, i comencem a pensar que potser 
l’única fórmula és no només la vaga laboral sinó com deia molt bé la senyora 
Millà, és una vaga en tots els àmbits de la vida. És una vaga de consum, és una 
vaga de cura, és una vaga de tot. 

I a alguns potser els sembla que és una mesura una mica contundent o que és 
una mesura que s’ha emprat en altres àmbits, però és que algunes comencem a 
perdre la paciència perquè ens agradaria, el dia que passem a millor vida, veure 
algun canvi i, sincerament, amb els indicadors i amb les dades que veiem ara 
mateix... I em redueixo a la bretxa salarial, perquè amb aquest tinc prou, però 
n’han parlat els companys regidors i regidores d’altres, però amb aquest és 
suficient per adonar-nos que, o imprimim una mica més de velocitat, d’una 
manera molt més ambiciosa, o al final tot quedarà com sempre en paraules, en 
aprovacions, en mocions, en manifestos de 8 de març, i no volem manifestos de 
8 de març, volem cobrar el mateix per fer exactament la mateixa feina. 

Senyora Coll.” 

La senyora Coll diu: 

“Sí, algunes tenim pressa perquè ens estan matant, bàsicament. I a nosaltres 
ens agrada que les mocions continguin compromisos per a l’ajuntament, més 
enllà dels diners del sou o demanar a l’altra gent que faci coses si no ens 
comprometem nosaltres. 

I repeteixo el que li he preguntat abans a la regidora no adscrita, i és: en un món 
globalitzat, exactament quin país no està sotmès al capitalisme? No dic que 
s’organitzi com a tal, dic que estigui sotmès al capitalisme global.  

I pel que fa al comentari de l’Anna Gabriel, ho sento però no baixaré al mateix 
nivell.” 

La senyora Benito diu: 

“Venezuela es comunista o es capitalista? Pregunto, le pregunto a usted. O Laos. 
Usted me pregunta…” 

La senyora Díaz diu: 

“No, aquí el que no podem... Ordenem, per no entrar en debats així ordenem.” 
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La senyora Benito diu: 

“No, efectivamente, tiene usted razón, no vamos a entrar más en debate. No, es 
que es absurdo, no, tiene usted razón.” 

La senyora Díaz diu: 

“Ja està, no passa res, deixem el capitalisme. De fet, el vam retirar de la 
declaració, precisament per això. Jo m’estimo més que parlem de les dones, 
tenim moltes coses i moltes discriminacions encara per treballar, i bé, 
segurament aquí sí que podríem parlar amb molta passió de socialista, de 
capitalisme o d’altres formats, però jo crec que aquí del que es tracta és de parlar 
del sistema patriarcal, que és el que ha imperat durant segles a la humanitat i del 
que es tracta és de posar fre.  

Jo estic convençuda que moltes dones, per no dir la majoria, la majoria sí, no 
soc tan agosarada com per dir totes, però fins i tot estic convençuda que n’hi ha 
molts homes, molts companys que ens volen acompanyar. Però torno a dir, ha 
arribat un moment en el que això ja no té marxa enrere, i la veritat és que estem 
disposades a anar molt més enllà. L’any passat va ser una aturada de mitja hora, 
aquest any serà una vaga de dues hores. No sé què serà l’any vinent, però no 
podem esperar més, volem ser tractades de la mateixa manera i volem que els 
drets que tenim en el pla teòric o en el pla normatiu, també el puguem incorporar 
al pla real. No hi ha més. 

Senyora Coll, vol acabar?” 

El senyor Siquier diu: 

“Jo tinc coses a dir, no he demanat la paraula, perdoneu.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, senyor Siquier. Aquesta, si volen, serà la darrera ronda i ja acabem, eh?” 

El senyor Siquier diu: 

“Segurament no m’he expressat bé abans. Volia dir de manera clara i notòria que 
aquest regidor portaveu del Partit Demòcrata assisteix periòdicament als 
consells municipals. També assisteix, soc dels pocs homes que assisteix al 
Consell de les Dones, i aquest mes passat hi vaig assistir, i el que m’ha sobtat i 
m’ha estranyat és que, per això, hem participat en subscriure aquesta moció, que 
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no se’ns comentés res, que no se m’hagués donat opció a participar. Jo hagués 
estat encantat de la vida de poder col·laborar amb vosaltres a l’hora d’elaborar i 
dissenyar aquesta moció. per això el meu desconeixement de qui era en origen, 
perquè veient-nos tots pensant que estàvem en el mateix Consell de les Dones, 
doncs, m’he sentit una mica discriminat en poder participar i aportar positivament 
aspectes que no sols arriben a la subscripció de la moció. És això el que volia 
dir, eh? Moltes gràcies.” 

La senyora Millà diu: 

“A veure, et contestaré. Aquesta moció es va parlar per primera vegada en 
acabar la comissió econòmica, em sembla, just el dia abans del termini per 
presentar-la. Llavors, aquests tres grups...” 

El senyor Siquier diu: 

“No és cap queixa, eh? Només és un...” 

La senyora Millà diu: 

“No, però t’ho volem explicar. Els tres grups, CUP, PSC i Iniciativa, vam decidir 
fer una moció, vam agafar tres mocions que teníem i una persona va redactar-la 
i la vam entrar per registre, perquè és que s’acabava el termini, amb la voluntat 
que qui es volgués apuntar, com sempre, s’hi afegia. No hi havia cap mala 
intenció.” 

La senyora Coll diu: 

“És senzillament recordar que l’ajuntament s’adhereix a la vaga de dues hores. 
La vaga està convocada per a tota la jornada laboral.” 

La senyora Benito diu: 

“¿Puedo añadir una cosa? Ya está, para terminar. Totalmente de acuerdo con lo 
que acaba de decir el señor Santi Siquier, completamente de acuerdo. Y ya que 
hemos hablado antes, en la declaración institucional, de alianza entre mujeres y 
hombres, hubiese estado muy bien que las compañeras regidoras que han 
presentado esta moción se hubiese dirigido a las otras compañeras regidoras y 
concejales para por lo menos hacer alegaciones en esta moción. Yo, como 
regidora de este ayuntamiento y como mujer, me he sentido excluida.” 

La senyora Díaz diu: 
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“A veure, ara sí l’explico jo, perquè a més, jo vaig ser una de les regidores, jo 
vaig ser personalment una de les regidores que juntament amb les regidores que 
han pres la paraula vam intentar treballar, perquè al final una proposta no es pot 
redactar i elaborar amb cinquanta... De fet, efectivament, vam delegar en una, 
que en va fer la redacció, però en sortir d’allà pràcticament estaven tots presents, 
i vostè ho sap perquè a més ho vam parlar vostè present.  

Aquí es pot presentar esmena, hem presentat fins i tot esmenes in voce, fins a 
l’últim moment. Home, preferible amb una mica de temps perquè les podem 
estudiar, però fins l’últim moment. Per tant, vostès han de sentir-se lliures i 
sempre convidadíssims i convidadíssimes a presentar esmenes una vegada 
entra pel registre, i pensin que entra pel registre a les 9 del matí del dia que es 
confecciona l’ordre del dia del ple. Per tant, no ha de ser... Bé que s’ha adherit a 
alguna moció ara mateix, en el mateix ple. Doncs... (Veu de fons.) Cap problema. 
Sap que fins i tot li vaig fer l’oferiment jo personalment, perquè la vaig mirar i 
vaig... (Veu de fons.) Però segur que no, perquè sap que entren per registre a 
les 9 del matí del divendres que es confecciona, i a partir d’aquí, doncs, podem 
estar pendents i nosaltres sempre encantadíssims de poder rebre totes les 
esmenes, perquè si pensem que enriqueixen el text proposat i tothom està 
d’acord, doncs, és el que farem. En el futur ja sap que està convidada, a partir 
del moment en què entren les mocions per registre, a fer les esmenes que 
consideri oportunes.” 

Sotmesa a votació la moció, voten a favor l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero i 
els regidors Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, 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, Sra. 
Elisabet Millà Salinas, Sra. Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, 
Sra. Anna Coll Zabala i Sr. Julián Carrasco González, és a dir setze vots. S’hi 
abstenen els regidors, Sr. Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Laura Benito 
Llenas, i Sr. Albert Comellas Novillo, és a dir tres vots. Els regidors Sra. Mercè 
Haro Capell i Sr. Marcos Sánchez Siles voten en contra del punt primer i segon, 
votan a favor del tercer, quart, cinquè i setè, i votan abstenció al punt 6. 

El dictamen s’aprova per majoria absoluta. 
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PRECS I PREGUNTES 
 
La senyora Díaz diu: 
 
“Molt bé. Doncs, amb això sí que podem passar al següent punt, perquè amb 
això, si jo no m’equivoco, hem acabat l’apartat de mocions, efectivament, i 
passem a l’apartat de precs i preguntes. Començarem pel senyor Comellas i 
continuem amb la resta de regidors i de grups municipals.” 

El senyor Comellas diu: 

“Gràcies, alcaldessa. Només dues coses. Bé, felicitar l’ajuntament per la 
iniciativa aquesta de les bicicletes, deixar bicicletes in itinere per als treballadors. 
Llavors, tenia un dubte, que és el tema dels cascs. Si realment la nostra 
ordenança de convivència, o hi ha alguna ordenança que obligui els ciclistes a 
portar casc. Crec que si fos el cas, fóra bo que els propis treballadors de 
l’ajuntament, als quals els hem deixat aquestes bicicletes, també en fessin ús, a 
efectes, diguem-ne, de promoció del fet. Però clar, desconec si, efectivament, és 
estrictament necessari. 

I l’altra és demanar còpia de l’informe que l’Oficina antifrau de Catalunya va 
sol·licitar respecte a la denúncia que estava investigant, que vaig posar. Gràcies. 
Si realment hi ha hagut aquest informe ja de sortida, doncs, demanar una còpia. 
Gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, sobre la pregunta, el tema de la cessió de bicicletes, primer, en tot cas dir-li 
que la cessió que es feia de la bicicleta perquè els treballadors la puguin utilitzar 
in itinere, es feia amb la bicicleta elèctrica però també es feia amb un pack 
accessori on s’incloïa el casc, en aquest cas. Per tant, se’ls cedia el casc, se’ls 
cedia una tanca, se’ls cedia també una targeta del Bicibox, per tant, ja estava 
amb això inclòs. 

Pel que fa referència, hi ha una normativa estatal que diu que no és obligatori en 
zona urbana el casc. És veritat que l’Àrea Metropolitana ha fet una proposta 
d’ordenança per a les bicicletes a nivell... És una proposta que després cada 
ajuntament pot adoptar o no, i nosaltres estem valorant si l’adoptem o no, però 
actualment no tenim aquesta ordenança, el que tenim és l’estatal que sí que diu 
que en zona urbana no és obligatori, si més no. Segur que és molt convenient i 
recomanable, però no és obligatori, si més no.  
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I sobre la còpia, sí, es va remetre i, per tant, si té interès li farem arribar la còpia.” 

La senyora Benito diu: 

“Sí. Se han producido muchas quejas y al final es por una plaga de orugas. 
Entonces, quisiera saber qué medidas se van a tomar al respecto. Sé que ya se 
ha tomado alguna, pero bueno, parece que no se ha terminado con ello y quisiera 
saber qué se va a hacer.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, sobre la plaga d’erugues, aproximadament cada any apareixen en els pins 
de la ciutat, tant en zones privades com públiques. Nosaltres fem un tractament 
fitosanitari durant tot l’any, és a dir, no és que es faci en aquest moment sinó que 
es fa una prevenció durant tot l’any, però és veritat que els serveis tècnics ens 
informaven que igual que ha passat, en conjunt, eh?, no només a Esplugues sinó 
als municipis del voltant també, precisament les condicions climàtiques del 
moment provoquen que aquesta plaga aquest any sigui més intensa y amb 
més..., bé, més intensa, no? 

Per tant, nosaltres, a través del servei de manteniment d’espais verds, el que 
fem és que ara cada dia anem a passar a recollir aquells nius o aquelles que es 
puguin recollir d’una forma manual, a banda de seguir amb el procés. I el que 
farem també és una campanya informativa que aplicarem a les zones verdes i 
els pins, etcètera, amb cartells il·lustrant o indicant quina és l’actuació que s’ha 
de tenir per part dels ciutadans i ciutadanes quan es trobin amb aquesta plaga, 
a banda d’informar l’ajuntament de quin seguit de consells han de seguir. 

Això és el que estem fent, però és veritat que aquest any és més intensa i, per 
tant, estem dedicant més esforços, però vaja, sempre..., és una plaga i és 
complicat lluitar contra això. llavors, intentem al màxim possible que no arribin a 
terra, sobretot.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí, tenía una pregunta. Hace unos meses paralizamos el tema de las licencias 
para pisos turísticos. Quería saber si se creará una comisión de este tipo para 
trabajar esto, o qué se está haciendo desde el ayuntamiento, porque el tiempo 
pasa y pronto pasará el año.” 
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El senyor Sanz diu: 

“Bé, de moment havíem aturat les llicències per un any, en el qual havíem de 
desenvolupar aquesta ordenança. De moment estan treballant a nivell tècnic, 
recopilant informació i comparant amb altres municipis, etcètera, per començar 
a elaborar una proposta, no? Quan tinguem aquesta proposta ja podrem 
compartir-la, si s’escau, i mirar com l’acabem concretant, no? Però la primera 
part probablement és aquesta, veure què es fa en altres municipis, la incidència 
i la diagnosi de la situació que teníem a Esplugues, que més o menys ja la teníem 
perquè no hi ha gaires, de moment, amb llicència, el que passa és que també 
intentem comprovar aquells que no tenien llicència, o bé comunicació, per saber 
de quina dimensió estem parlant a la ciutat, i com deia, estem en treballs previs 
de fer una proposta tècnica inicial perquè comencem a treballar.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, nosaltres volíem recordar totes aquelles persones represaliades per l’Estat, 
que no són poques i que cada dia en són més, per qüestions purament 
ideològiques que deixen molt en entredit el caràcter democràtic o no democràtic 
d’un estat recentralitzador i autoritari, que no solament ens trinxa a cops de porra 
sinó que cada cop més s’està carregant la llibertat d’expressió, la separació de 
poders i la llibertat ideològica i d’associació. 

Persones com els joves d’Alsàsua, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, 
Joaquim Forn, (no s’escolta la gravació), Valtonyc, Pablo Hasél, que estan 
pendents de judici o d’entrar a presó, i tants altres, perquè per desgràcia no 
acabaríem avui si els llistem tots, a banda de les persones forçades a marxar a 
l’exili.” 

El senyor Siquier diu: 

“Sí. El senyor Pere Miralles, que no sé si és aquí present o ens està veient des 
de casa, ens demana al Grup Municipal del PDeCAT per escrit, un escrit 
anomenat «Caos en el centro de Esplugues», que traslladem a la senyora 
alcaldessa el seu enèrgic malestar, que no llegiré, referit a l’actuació d’eliminar 
un carril de vehicles direcció pont d’Esplugues avinguda Països Catalans. 
Pregunta: pensa fer alguna cosa per millorar els actuals taps de 17 hores a 19 a 
diari? Val a dir que l’escrit és del 10 de febrer, i que del 10 de febrer ençà, 
evidentment, independentment que ell ho desconegui o no, la problemàtica ha 
evolucionat positivament al respecte. 
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També pregunta per la plantació de jardineria feta en el mur d’aquesta avinguda, 
a la vorera nova. Aquesta plantació on ha anat a parar, i quin cost ha suposat 
aquesta replantació, si és que ha anat a parar a altres llocs. 

En respondre l’escrit, evidentment li faig una breu resposta, em comprometo a 
traslladar aquesta pregunta tal com la demana a l’alcaldessa, m’estalviaré llegir 
els detalls, però a banda d’això, jo li explico personalment, en breu, eh?, que com 
a exregidor responsable directe del Pla de mobilitat 2020, li he explicat breument 
al senyor Miralles les bondats del mateix d’abaixar la bicicleta a la calçada, dels 
estudis previs tècnics encarregats garantistes d’una bona circulació, i de les 
darreres correccions previstes per fer, en detectar-se, evidentment, tots ho hem 
vist els primers dies, un increment notable de les cues, quan la senyalització no 
ha estat ben bé acabada, i que avui veig que s’estan implementant. Però us ho 
he de demanar, li he de demanar el compromís del PDeCAT de portar aquesta 
pregunta i de fer-li la pregunta sobre mesures per millorar la situació que ell 
denuncia com a carril únic en direcció pont d’Esplugues, i del tema de la 
plantació, finalment on ha anat a petar i si ha suposat alguna despesa extra al 
respecte.” 

El senyor Sanz diu: 

“Sobre la pregunta que entenc que vostè trasllada de part del senyor Miralles, i 
com bé diu, com a exregidor de Mobilitat d’aquest ajuntament, i impulsor també 
de la definició del Pla de mobilitat urbana, segur que li ha posat al corrent, com 
a mínim d’aquesta part, de quina és la voluntat de l’ajuntament a l’hora d’anar 
implementant nous carrils bici a la ciutat, amb major seguretat, millor...” 

El senyor Siquier diu: 

“Molt breument, però ho he fet. Molt breument.” 

El senyor Sanz diu: 

“Entenc que aquesta part li haurà traslladat, i segur que compartim, per tant, 
aquesta voluntat de canviar el sistema modal de mobilitat que tenim actualment 
al conjunt de l’Àrea Metropolitana, i jo diria el país, però també especialment a 
Esplugues, i que per tant, aquestes actuacions van en aquest sentit, a 
promocionar en aquest cas un sistema sostenible com és la bicicleta, i afavorir 
aquest, com deia, sistema de transport. Amb aquesta que hi ha a l’avinguda 
Països Catalans, que vostè ja coneix, la connexió amb Barcelona, que està a 
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punt d’inaugurar-se i que pensem que serà molt efectiva en aquest sentit, per 
facilitar aquest transport.  

En qualsevol cas, respecte als taps en concret que vostè diu que es produeixen 
entre les 17 i les 19 hores, val la pena dir que aquest carril bici encara no està 
finalitzat, i que per tant, ara tot just ahir o abans d’ahir, si ara no recordo 
malament, s’implantava una nova pintura vial, que ja estava prevista en el 
projecte però va evolucionant i es va fent, amb el que s’ha guanyat un segon 
carril, i a més a més encara queden alguns canvis i retocs a fer, senyalitzacions, 
etcètera, amb la resta del carril, que entenem que ha de millorar la mobilitat, com 
vostè deia, la implantació d’aquest carril bici s’ha fet per aquesta voluntat política 
sobre la mobilitat, però també considerant tots els aspectes tècnics, com bé ha 
dit, dels estudis de mobilitat i dels tècnics experts en la matèria, que ens han 
referit, no? 

Per tant, estem convençuts que aquests taps, que tampoc són especialment..., 
es produeixen però tampoc entenem que són especialment greus perquè van 
avançant, i que ara, amb els canvis que hem fet han millorat força en aquest 
sentit, i esperem que la resta d’actuacions que queden es puguin acabar. És 
veritat que hem hagut de reforçar la senyalització del carril bici, que aquest no 
es pot utilitzar encara perquè falta senyalització, falta semaforització, etcètera, i 
és veritat que algunes bicicletes ja s’hi han posat i això ha generat problemes 
fins i tot de seguretat, però és que el carril bici no està en servei i per això hem 
millorat les limitacions per accés. És veritat que amb una bicicleta és fàcil entrar 
i sortir, i això és el que acaba passant. 

Sobre el tema de la jardineria de l’avinguda Països Catalans, aquesta jardineria 
va ser trasplantada i va ser col·locada a la zona de Finestrelles. Si hi havia alguna 
despesa en concret en qüestió, si s’ha produït alguna despesa, això no li puc dir 
ara perquè no disposo de la dada, però en tot cas li farem arribar. Però sí que va 
ser trasplantada a una altra zona de la ciutat.” 

El senyor Siquier diu: 

“Moltes gràcies. Val a dir que a diari passo per aquesta zona i puc veure les 
evolucions dels temes que anem tractant, eh?” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs, és el torn del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, per 
si té alguna qüestió. Perquè han declinat fer ús de la paraula els grups que els 
precedeixen.” 
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La senyora Villena diu: 

“Bé, davant de tot, recordar que el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart porten 4 mesos 
i 5 dies a la presó, i els consellers Junqueras i Forn porten 111 dies a la presó. 

Són tres preguntetes només. Quins sistemes es fan servir per controlar la 
població de coloms? I si es fan servir productes tòxics o potencialment perillosos 
per a les persones, altres ocells o altres animals.  

En segon lloc, aquesta pregunta ja va sortir en una de les comissions però ens 
han demanat que ho preguntem al ple: la poda dels arbres té en compte la 
presència de nius d’ocells? I què es fa, quin protocol se segueix quan s’ha de 
podar un arbre i es troben un niu. 

I en tercer lloc, el Pla d’ocupació subvencionat per empreses i entitats per a la 
contractació de persones en situació d’atur va acabar el 30 de novembre de 
2017. Quin nombre de sol·licituds hi ha hagut?” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, doncs, de les preguntes que em fa, em sembla que no li podré donar gaires 
dades i hauré de recopilar informació al respecte. 

Sobre el tema dels coloms, hi ha alguna actuació però no tinc el detall de com 
s’està fent actualment, perquè ha anat evolucionant amb el temps i, per tant, 
prefereixo constatar-ho i saber com ho estem fent ara. 

La poda dels arbres i els nius, sí que és un tema que els serveis tècnics i 
l’empresa licitadora tenen la directriu que en aquests casos ho han d’informar, 
com deia, als serveis tècnics; si l’empresa arriba i s’ho troba ho ha d’informar als 
serveis tècnics. I sí que existeix un protocol de com s’ha d’actuar en aquest sentit. 
Però ja li faré arribar també exactament el que és. Però vaja, passa de l’empresa 
als serveis tècnics, que són els que al final ho articulen, no? 

I finalment, doncs, del Pla d’ocupació tampoc tinc la dada ara exactament de 
quantes sol·licituds van haver-hi. Li podria dir de memòria perquè em ve un 
número al cap, però igual m’equivoco i prefereixo no concretar.” 

La senyora Villena diu: 

“M’ho enviareu aviat? Perquè a vegades...” 
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El senyor Sanz diu: 

“Sí, ho enviarem aviat.” 

La senyora Díaz diu: 

“Doncs ara és el torn, per acabar, del Grup de Ciutadans.” 

El senyor Roldán diu: 

“No farem preguntes.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs amb això hem acabat el torn de precs i preguntes per part dels 
regidors no adscrits i els diferents grups municipals –molt bona nit– i passem al 
torn de les preguntes formulades per la ciutadania, començant per aquelles que 
han entrat per registre, que crec que són quatre.” 

El senyor Sanz diu: 

“Sí, en aquest cas tenim quatre preguntes entrades per registre. La primera és 
de la senyora María Jesús Sinfreu, que pregunta què opina l’Ajuntament 
d’Esplugues sobre la limitació de mandats per a l’alcaldia en la propera 
legislatura. Doncs, dir-li que la pregunta, tal com la formula, l’ajuntament en sí no 
té una posició determinada al respecte, però que a més a més l’ajuntament no 
és competent en aquesta matèria, per tant, per això dic que ni l’ajuntament en sí 
mateix ni podem legislar ni posicionar-nos al respecte, més enllà del parer, 
evidentment, de cada grup polític. Per tant, la resposta ha de ser que no tenim 
competència en aquesta matèria. 

Pel que fa a una segona pregunta, que és també de la senyora María Jesús 
Sinfreu, ens diu que Can Vidalet, sent el barri més poblat d’Esplugues, té tres 
centres públics d’ensenyament primari però cap centre públic d’ESO ni 
batxillerat. «Va sent hora que des de l’ajuntament es reclami un a la Generalitat 
per a Can Vidalet.» És la pregunta que fa. 

En aquest sentit, primer, parla de tres centres d’ensenyament primari, i dels 
instituts que tenim a la població pràcticament o gran part dels alumnes de Can 
Vidalet es dirigeixen al Joanot Martorell, que és el que els cau més a prop, a no 
ser que vulguin tractar altres ensenyaments que poden fer altres centres. 

Ara per ara, la demanda que existeix a la ciutat queda coberta amb aquests 
centres, no? També és veritat que hi ha alumnes que quan arriben aquests 
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estudis decideixen anar a altres poblacions també, no únicament cursen tots a 
Esplugues sinó que ho fan a altres poblacions, però la qüestió és que en aquest 
moment sí que queden cobertes les necessitats de la ciutat. 

Per tant, podem reclamar a la Generalitat un altre centre, però això ens obligaria 
a reformular els existents, perquè si obríssim un altre centre a Can Vidalet, 
hauríem de veure què passa amb els existents actualment. Donada la demanda 
que hi ha i com està funcionant, ara per ara no ho hem vist necessari.  

I també traslladar-li que tenim sobreequipaments, eh? En aquest cas, altres 
demandes formulades a la Generalitat, a les quals hem cedit terrenys i solars 
perquè es puguin construir altres edificis, com per exemple la residència per a 
discapacitat, que no han estat ateses encara, i la dificultat en tot cas per a 
l’ajuntament per ubicar nous equipaments bàsicament és aquesta. Som una 
ciutat que disposem de poc sòl i, per tant, trobar espais per a aquest tipus 
d’equipaments és complicat. Com que les que tenim en aquella zona, algunes ja 
estan definides, com deia, i reclamades, doncs, de moment no fem aquesta via, 
i també considerant que actualment la demanda està coberta. 

Sobre la següent pregunta, la fa el senyor Fabián Ramiro, i diu: «Es la cuarta 
instancia que presento referente a la cantidad de vehículos en abandono que 
hay en la zona del Gallo, en la cual resido. Lo último que me informaron es que 
había un depósito de vehículos óptimo y los residuos aumentan en la zona sin 
ninguna solución. Lo más sorprendente ha sido la semana pasada, un Ford 
Fiesta matrícula tal, estacionado en Gaspar Fábregas, con dos ruedas 
pinchadas, ITV caducada y seguro en el 2014, que aparece estacionado con las 
dos ruedas en la calle Lluís Millet porque el vehículo se tenía que retirar por 
trabajos, y la mejor idea es llevarlo a otra calle, y le ponen dos ruedas.» 

Bé, nosaltres per a la retirada de vehicles de la via pública tenim dos espais en 
els quals els anem ubicant. Aquells que són derivats de la grua, normalment els 
propietaris vénen a retirar-los, i aquells que són d’abandonament ho fem a través 
d’un contracte per portar-los a la deixalleria, que evidentment fa el tractament 
d’aquest tipus de vehicles.  

És veritat que aquest espai és limitat i, per tant, a vegades el nombre de vehicles 
que tenim a la via pública en aquesta situació supera a vegades la capacitat que 
tenim, que és prou important, aproximadament de cent vehicles sumant els 
espais, però és veritat que alguna vegada se supera, i els anem traient en 
aquesta línia, conforme anem buidant podem posar. En tot cas, per donar-li 
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alguna dada, actualment, amb dades de gener del 2018, la Policia local tenia 
detectats 118 vehicles que havien estat estacionats de forma indefinida o 
incorrectament, però és veritat que d’aquests 50 ja s’havien retirar i continuem 
en procés de retirar-los.  

En concret, el vehicle al que fa referència vostè és veritat que es va traslladar 
per una actuació a la via pública i en aquell moment la decisió que es va valorar, 
la més òptima, era traslladar-lo momentàniament per retirar-lo posteriorment 
definitivament, cosa que no s’ha produït i que esperem que es produeixi en breu, 
però en tot cas el tema de moure’l d’un carrer a un altre va ser per una actuació 
a la via pública que era urgent, i per això es va fer d’aquesta manera. I estem 
pendents de retirar-lo definitivament. 

L’última pregunta és de la senyora María Sierra, i la dirigeix als portaveus polítics 
del Ple de l’Ajuntament. Ho dic perquè en feia referència a les preguntes que 
entra la ciutadania el senyor Comellas, queda clar, hem demanat que quan les 
volen dirigir a tots els grups municipals ho han de fer explícitament, vull dir, si és 
al Ple de l’Ajuntament no és a cada grup, precisament per evitar, diguem-ne, 
disfuncions i aclarir en quin sentit va cadascuna. Per exemple, ara tenim un 
exemple en el que diu «dirigida a tots els portaveus de la corporació».  

Bé, llegeixo la pregunta, si els sembla, i després ja fem... La pregunta diu: «Creo 
que todos conocen a mi hija, María Sierra Martínez Peña, y lo sucedido con ella 
en el Broggi. Parece no ser suficiente, ahora nos toca otro toro y otra plaza. Mi 
hija salió disparada en un frenazo y la cabeza le quedó debajo de un asiento y 
tuve que llevarla de urgencias, pero la señora del autocar se calló y no dijo nada. 
No le ponía el cinturón porque no se mueve, y no se lo ponía. Ése es el personal 
cualificado que llevan nuestros hijos, y hoy aún va sin cinturón porque el autocar 
no lo lleva. ¿Esperamos a que se mate? ¿Se piensa hacer algo? Porque hasta 
hoy, no veo que nadie haya hecho nada. Pregunto: ¿Tiene mi hija y los chicos 
con discapacidad derecho a ser tratados como el resto de los ciudadanos? 
¿Tienen nuestros hijos con discapacidad los mismos derechos que los hijos de 
todos los presentes aquí, o, por el contrario, han de carecer y ser maltratados y 
obviados sus derechos? ¿Piensan que ellos no sufren y sus familias tampoco? 
Pues bien, por si alguien tiene dudas, diré que nuestros hijos tienen los mismos 
derechos que cualquier ciudadano, la ley nos obliga a incapacitarlos, por lo cual, 
nosotros, como padres, tenemos la obligación y el deber de velar por su 
bienestar, además de cubrir sus necesidades y hacer lo necesario para que sean 
felices. Ellos no piden nada, solo cariño.  

Esta vez estoy aquí y espero que alguien ponga remedio a este tema que hoy 
me ocupa. Nuestros hijos van en autocar precario, algo que ningún chico lleva 
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en este municipio, ni tan siquiera para ir a la piscina, que los veo con muy buenos 
autocares. No creo que sea pedir mucho que los lleven decentemente y con 
seguridad. Se han hecho muchas quejar al ayuntamiento, a Sara Forgas, a 
Carmen Manzanal y a Núria Ventura. Por cierto, quisiera saber qué trabajo tiene 
Núria Ventura en el ayuntamiento, puesto que siempre lo justifica todo.  

Se ha llamado al Consell Comarcal, a la señora Montse Torroella, y también ha 
ido al cajón. Aquí hay muchos cajones que ya es hora de abrir, por lo menos 
cuando se trate de mi hija. Yo no me voy a quedar parada ni hoy ni mañana, 
mientras yo viva, a mi hija no se la va a tratar como si fuese diferente. El día 23 
tuvo un accidente con el transporte, después de avisar muchas veces. A mí no 
se me dijo nada y luego se me dieron varias versiones, de las que incluyo aquí 
los mensajes originales.  

No pienso permitir que esto vuelva a suceder y hago responsable a todos, y 
cuando digo a todos incluyo al equipo de gobierno entero de este ayuntamiento. 
Ustedes cobran, y cobran muy bien, así que trabajen por lo que cobran. Mi hija 
es una ciudadana de este municipio y ustedes tienen la obligación de velar por 
su bienestar. Cuando pasó lo del Broggi nadie hizo un escrito al hospital, y le 
pasó a mi hija, pero le puede pasar a cualquiera, porque eso no es un hospital, 
es una mierda de hospital, lo mismo que el transporte de nuestros hijos, otra 
mierda, y ya basta. 

Yo exijo que este municipio al que pertenecemos y al que pagamos nuestros 
impuestos de vez en cuando asome la cara por nuestras personas, los 
discapacitados, ya que estoy harta de pedir limosna y no tengo por qué. A mí 
nadie me ha preguntado por el estado de mi hija ni por el mío, pero eso me da 
igual. Lo que no me da igual es tener que venir aquí a decirles a ustedes, que 
cobran un buen sueldo, cómo han de hacer su trabajo, así que hoy aquí digo que 
quiero que ustedes se preocupen de nuestros hijos un poco, porque no olviden 
que viven muy bien porque el pueblo les paga, así que cuídenlo, que en ese 
pueblo están nuestros hijos con discapacidad.  

He puesto una denuncia en los Mossos, pero no se me caerá la mano si vuelve 
a pasar otra cosa como este accidente con nuestros hijos, también pondré una 
denuncia a este ayuntamiento. lo digo alto y claro porque creo que sois 
responsables del bienestar de nuestros chicos, como de cualquier ciudadano, y 
todo son problemas: en la piscina, en los parques, en los transportes, en las 
calles. Ni tan siquiera hay un juego en la fiesta mayor para ellos, aquí vale todo 
para todos, pero ellos excluidos, y va a ser que no. Hay un tope y yo ya he 



 
 pàg 80
   
 

llegado, estoy cansada de advertir y de que se diga que sí y luego no se haga 
nada.  

Estoy harta de que nuestros hijos sean tratados diferentes y no pienso permitir 
que se diga que no es verdad. Unos ejemplos: en la piscina no hay vestuario 
para ellos; en los parques no hay juegos; en la fiesta mayor nada adaptado; 
transporte fatal; aceras, muchas sin vado para las sillas; establecimientos 
nuevos a los que no puede acceder, sólo hay que ver la entrada al ayuntamiento, 
que hay un escalón; piscina descubierta, no hay espacio para ellos y no es 
accesible, ¿cuántos años hace que está hecha?  

Espero que a alguien le dé por lo menos vergüenza de este escrito, porque a mí 
me da vergüenza tener que venir aquí a pedir unos derechos que son obligación 
de este municipio hacia nuestros hijos. Todas las actividades se publican en El 
Pont, del resto del pueblo. ¿Cuántas salen de nuestros hijos? Muchas gracias.” 

La senyora Díaz diu: 

“Diu «portaveus municipals», i això voldria dir que comencem pel senyor 
Carrasco, en representació de Canviem Esplugues.” 

El senyor Carrasco diu: 

“Sí. La señora Peña hoy no se encuentra entre nosotros. Si nos está viendo, 
había anotado algunas cuestiones que me gustaría que supiera por parte de 
Canviem Esplugues, ¿no? En principio, decir que la hemos leído, como todas las 
cartas que nos llegan de los ciudadanos, con preocupación, y sobre todo ésta, 
que en líneas generales nos preocupa, sobre todo el tema candente del 
transporte escolar.  

Bien, el tema del accidente en el transporte, según comenta, hay 
responsabilidades, creo. La primera, la empresa, por no tener medidas de 
seguridad, y si las tiene no las ha utilizado correctamente. Hay que decir que, en 
los autocares, a partir del 2007, ya es obligatorio tener cinturón de seguridad. El 
segundo responsable es el Consell Comarcal, por no hacer cumplir todos los 
protocolos de seguridad. Y nosotros, como ayuntamiento, de una manera 
indirecta, ya que tenemos un convenio.  

Me consta que el ayuntamiento ha hecho una queja formal al Consell Comarcal, 
pero creo que podemos hacer alguna que otra cosa más, por ejemplo, que la 
Policía local haga una inspección al autobús, y si no reúne condiciones de 
seguridad inmovilizarlo, hacerle un expediente y sancionarlo, indudablemente, y 
que los niños los recoja otro autobús en condiciones, con todas las garantías. Si 
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esta empresa no puede ofrecer garantías, rescisión del contrato, y seguro que 
habrá otras esperando.  

Desde nuestro punto de vista, son los pasos que en este caso habría que seguir, 
y nos preocupa, indudablemente.  

En el tema de los derechos de los niños, que ella comenta en su carta, todos los 
niños tienen los mismos derechos y la Administración tenemos el deber de que 
se respecten y se cumplan esos derechos, independientemente de quien sean, 
¿no? Yo hablo desde mi grupo, pero estoy convencido de que todos los grupos 
de este ayuntamiento estamos sensibilizados con estos colectivos, y yo 
personalmente estoy convencido, y además desde que se creó la entidad que 
ella ha estado presidiendo hasta hace poco, hace quince años, soy socio de esta 
entidad, por lo tanto, soy socio y he estado pagando, indudablemente.  

También comenta que hay muchas barreras en la ciudad. Efectivamente, todavía 
no se ha avanzado lo suficiente, pero lo que sí está claro es que las calles nuevas 
ya son accesibles y la última remodelación que tenemos aquí, en la plaza del 
ayuntamiento, ya con el hecho de que se haya elevado el paso de peatones, 
quiere decir que aquí sí que ya… A parte de que ya era accesible por las dos 
partes, aquí ahora ya es accesible, por lo tanto, se va mejorando. El camino a 
seguir…, se necesita que siga la gente reivindicando, indudablemente, para que 
todas estas cuestiones que vayan apareciendo se vayan resolviendo. 

 Y, por último, decirle que el ayuntamiento colabora con este colectivo y eso sí 
que es así, y que ayuda, y que las fiestas son accesibles siempre, en todos los 
programas que se están haciendo lo pone. Por lo tanto, en cada programa pone 
si es accesible o no esa actividad. Y también decir que en nuestros parques ya 
hay aparatos para todas las edades y condiciones, desde 1 hasta 99 años, por 
lo tanto, podemos acceder unos a unas cosas y otros a otras, en función de lo 
que se pueda hacer. 

Y ya por último también decir que entre todos hemos de hacer una ciudad más 
habitable, y seguro que con su crítica y la de otra gente iremos consiguiendo que 
esta ciudad sea mejor. Gracias, señora Peña.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, nosaltres, a banda de certes coses que ja s’han comentat, simplement 
recordar que és un servei que no es gestiona a l’ajuntament. El que sí és que 
s’han de demanar les responsabilitats pertinents a qui toqui.” 
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El senyor Siquier diu: 

“Bona nit, senyora Peña. Ens demana si..., ens explica si la coneixem a vostè i 
la seva filla. És evident que sí, que la coneixem, ha tingut presència en altres 
plens per demanar altres necessitats. Ens demana també si coneixem el que va 
succeir al Broggi. Jo personalment li he de dir que no ho coneixia, en tant que no 
ens assabentem del fet fins rebre aquest informe, per tant, ningú dels serveis 
socials de la corporació ens havia posat al cas del seu sinistre en el transport, li 
dic ben clarament. “¿Té la meva filla i los chicos con discapacidad derecho a ser 
tratados como el resto de los ciudadanos?” Sí. Tots els drets. “¿Tienen nuestros 
hijos con discapacidad los mismos derechos que los hijos de todos los presentes 
aquí?” Sí, els mateixos, és evident. “Se han hecho muchas quejas al 
ayuntamiento”, a les instàncies que pertoquen, “al respecte”. Bé, no en teníem 
coneixement, en tot cas, l’ajuntament sap que aquest regidor-portaveu i l’Àrea 
de Serveis Socials també ho sap, que estic disposat a col·laborar amb ells per al 
que calgui si algun dia no es troben solucions pertinents. Ens oferim una altra 
vegada. 

El dia 23 va tenir lloc l’accident de transport a què fem referència. Diu que ha 
passat altres cops. Bé, nosaltres en principi no en teníem coneixement, com he 
dit, i entenem que això no ha de passar i que les seves demandes haurien de 
ser ateses, les referides al transport, si és que pogués ser, ja ho sabrem. La 
tinent d’alcalde i regidora de serveis socials en tot cas ja ens respondrà. Creiem 
que són problemàtiques solucionables, i segurament ja s’ha tractat i s’ha 
gestionat una manera perquè no torni a passar. 

De la mateixa manera que també no és gaire complicat adequar altres 
necessitats que veig que vostè també demana, molt bàsiques, no?, com les 
voreres, que tinguin accés per a persones amb discapacitat, per a cadires de 
rodes, que ja està contemplat també en els plans municipals però que mica en 
mica suposo que s’aniran fent, i sobretot que els establiments públics de nou 
accés o de reformes, que contemplin aquesta accessibilitat, no?, com el fet que 
vostè comenta de l’accés mateix a aquesta casa consistorial, que sembla que té 
problemàtiques. 

Bé, té tot el nostre recolzament, i qualsevol cosa que puguem fer directament 
amb vostè o amb les persones responsables d’aquesta corporació, nosaltres 
estarem encantats de poder proposar i d’intentar ajudar a buscar respostes i 
solucions. Moltes gràcies.” 

La senyora Zafra diu: 
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“Bona tarda. Des d’Iniciativa, en resposta a la senyora Peña, clar que la seva filla 
i totes les nenes i els nens del món tenen tots els drets i més, perquè són nens. 
Se suposa que tots els autocars, i més els que porten nenes i nens, passen tots 
els controls necessaris i asseguren tota seguretat i estan homologats. Per això, 
que no portin cinturó de seguretat és inadmissible. Llavors, des d’aquí demanem 
ja als serveis socials que facin les gestions necessàries per resoldre i aclarir 
aquest tema, i nosaltres ens comprometem a fer el seguiment en serveis socials.  

Quant a les barreres arquitectòniques al municipi, en som conscients i també 
sabem que es comencen a fer coses, però ja sabem que encara no són 
suficients. Nosaltres continuarem insistint en aconseguir que Esplugues sigui 
una ciutat totalment adaptada.” 

La senyora Haro diu: 

“Jo no soc la portaveu però en vista que el nostre portaveu... El que sí que sabem 
és que no és competència de l’Ajuntament d’Esplugues, i demanarem allà on 
calgui les seves responsabilitats pertinents.” 

La senyora Villena diu: 

“Jo no soc la portaveu, però el portaveu ens cedeix la paraula. (Rialles.) 
Respecte a l’existència de barreres i voreres estretes, encara queden, és veritat. 
Encara, per exemple, no està arreglat el pas de cadira de rodes des del Parc 
dels Torrents fins la piscina o La Baronda, que és un accés que permet estalviar 
distàncies des de La Plana o Montesa. Els discapacitats lleugers tenen opcions 
d’assistir a l’escola pública, els greus tenen opció d’una residència i d’hogar de 
dia públics, però els discapacitats, diguem-ne, mitjans, tant a l’Estat espanyol 
com a Catalunya sempre depenen de la família i d’associacions i fundacions 
privades, que han d’estar permanentment demanant subvencions i esperant la 
solidaritat de la resta de la societat. Creguin que jo ho he viscut a casa i l’entenc 
perfectament. 

Mentre que tot el que sigui relacionat amb les persones amb discapacitat 
depengui d’empreses privades, cal que l’Administració, i en concret l’ajuntament, 
vetlli perquè aquestes empreses de servei públic compleixin amb les seves 
obligacions. Fer la denúncia és fonamental i imprescindible perquè es faci alguna 
cosa. Ja ens ha dit que n’ha fet una als Mossos. Pensava que estaria aquí i li 
pensava donar el telèfon d’un servei d’assistència jurídica i gratuïta de la 
Generalitat, i també d’algun servei jurídic que tenim. 
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Després, d’altra banda, hem d’anar canviant la nostra mentalitat de governants 
per comptar amb tots aquests nens i discapacitats, i pensar en les seves 
necessitats. Tots ens hauríem d’involucrar de la mateixa manera que lluitem per 
la igualtat entre home i dona, pels drets dels LGTBI, contra la violència de gènere 
o contra el càncer de mama, per posar els exemples més actuals. És més, li diré 
que m’he tornat a repassar el nostre programa, el d’Esquerra de les municipals 
de 2015, i no he trobat cap menció a aquest respecte. Vull dir que és una errada 
i hem d’aprendre a pensar en els discapacitats. Des d’aquí em comprometo a fer 
tot el que estigui de la meva part per canviar aquesta situació.” 

El senyor Roldán diu: 

“Bien, mi contestación a la señora Peña, desde Ciudadanos Esplugues, en 
primer lugar, lamentar el accidente desgraciado de su hija, y bueno, pensar que 
ha hecho bien en poner la denuncia a los Mossos, que se determinen 
responsabilidades, primero, que también el ayuntamiento por su parte ha exigido 
al Consell Comarcal. Veremos qué sale de todo eso. Y más allá de eso, como 
se habla, en definitiva, de la situación o lo preocupante, según todas estas 
páginas de su carta, es también la situación general de las personas 
discapacitadas de Esplugues, bueno, decirle que de los puntos que presenta, 
recuerdo una moción que hablaba de accesibilidad universal, meta 2017, que 
esto lo votamos todos unánimemente a favor, creo que ahí nos encontrará a 
todos para dar soporte a que cada vez sea una ciudad más accesible en todos 
los sentidos.  

Por ejemplo, hace referencia también a los parques infantiles, que no hay juegos 
adaptados. Justo este presupuesto que acabamos de cerrar recientemente 
incluye un punto con un incremento de una aportación de, creo recordar, en total 
200.000 euros para hacer esta renovación y hacerlos más inclusivos y adaptados 
a cualquier tipo de discapacidad, por lo tanto, estamos trabajando en ello, dentro 
de la modestia también, nuestro grupo tiene un voto de 21, quiero recordar. 

Y bueno, decirle al resto de cosas que comenta, como la piscina, que no hay 
vestuarios adaptados o la piscina descubierta, que tampoco encuentra un 
espacio para ellos, pues nos ponemos a disposición del gobierno, si no está o si 
hay que mejorarlo tendrá el soporte de este grupo municipal para realizarlo 
cuanto antes. En ese sentido, quedamos a su disposición para tratar cualquier 
otro tema que sea de su interés, y seguiremos trabajando en este asunto, que sí 
que nos preocupa y nos ocupa. Gracias.” 

El senyor Sanz diu: 
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“Bé, nosaltres en primer lloc, espero que la senyora Sierra ens pugui estar veient 
a través d’internet, perquè malauradament no ha pogut estar aquí per un 
problema de salut, precisament de la seva filla. En tot cas, bé, i com que 
coneixem la seva determinació i voluntat amb tot allò que afecta les persones 
amb discapacitat, per lluitar fermament per millorar-ho, doncs, estem convençuts 
que en aquest cas també es troba en una situació que hem de millorar o revertir. 
Per tant, primer de tot posar-nos al seu costat, amb la seva demanda, i 
col·laborar en tot allò que puguem. I posar-nos, evidentment, a la seva disposició. 

En aquest cas, i com que la pregunta és molt extensa i molt llarga però 
bàsicament centrada en el tema de l’accident que va patir el dia 23 de gener, 
doncs, dir-li que com hem fet en altres ocasions, de seguida que en vam tenir 
coneixement nosaltres ens vam posar en contacte amb el servei del Consell 
Comarcal que gestiona aquest trasllat de les persones amb discapacitat, que 
saben que no ho fem directament des de l’ajuntament sinó que ho fem a través 
del Consell Comarcal i, per tant, posar-nos en contacte per assabentar-nos del 
que havia passat exactament i com s’havia produït. La versió evidentment és que 
va haver-hi una frenada i la cadira va anar endavant, i bé, va haver-hi un cop i, 
per tant, una lesió de la seva filla que lamentem profundament i que, com deia, 
esperem que es resolgui la situació com més aviat, millor, en tant aquest 
transport. 

Ho dic perquè no és la primera queixa que fa en aquesta matèria la senyora 
Peña, perquè també hi ha casos d’impuntualitat del servei, i alguns altres 
problemes que han donat. De fet, com a ajuntament hem traslladat nosaltres al 
Consell Comarcal en reiterades ocasions aquestes queixes, perquè és veritat 
que aquest servei del Consell Comarcal no està funcionant adequadament, no 
està funcionant com hauria de funcionar, no només en aquest cas concret sinó 
en altres àmbits. Per tant, la nostra preocupació ha estat constant, sempre que 
ens ho han fet arribar, però de forma generalitzada també, per intentar arribar a 
remeiar-ho. Jo crec que entre altres coses fruit d’aquesta pressió del nostre 
ajuntament i probablement d’altres també, doncs, s’ha produït una nova licitació 
d’aquest servei per part del Consell Comarcal, i pel que ens ha arribat no ho ha 
guanyat la mateixa empresa i, per tant, serà una altra, fet que ens permet ser..., 
com a mínim obrir una oportunitat a què efectivament aquest servei millori, i 
elements com el que vostè ha posat de relleu els puguem posar un altre cop 
sobre la taula per dir que són elements que s’han de corregir.  

No tingui cap dubte que amb tota la seva carta i la reivindicacions que fa 
coincidim, i hem parlat en sobrades ocasions en tots els àmbits, en el transport 
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escolar, quan fa referència també a elements de la piscina i d’altres activitats, 
sempre hem estat molt sensibles amb les demandes que vostè ha fet, i jo crec 
que sí que hem anat responent, si més no a totes, perquè com bé deien alguns 
regidors i regidores, en termes d’accessibilitat a la ciutat jo crec que hem fet molta 
feina però queda molta per fer també, la realitat és aquesta, per tant, anem 
avançant, però encara ens queda feina per fer. Simplement dir que en temes als 
que feia referència, algun ja deia, en les activitats de festa major, aquelles que 
són accessibles estan indicades, etcètera, encara que és veritat que no hi ha una 
pròpia o dirigida, a banda d’altres activitats com la jornada de sensibilització i 
integració de persones amb discapacitat, etcètera.  

En l’àmbit esportiu, s’han adequat els vestidors de la piscina amb barres de 
transferència, camillas i canviadors de major qualitat i resistència, per tant, hem 
anat millorant les instal·lacions, i actualment s’està treballant també per millorar 
les grues d’accés a la piscina coberta i la piscina d’estiu, no? 

Bé, amb tot plegat el que li vull dir és que ens posem a la seva disposició, que 
ens podem imaginar moltes vegades la impotència d’una família, com bé deia la 
senyora Herminia Villena, que pot sentir en aquestes situacions i, per tant, 
intentem ser solidaris, posar-nos en situació i millorar tot allò que és possible. En 
aquest cas concret, reitero que hem traslladat la queixa, que ens hem preocupat 
per la qüestió, i que esperem, que és el més important, a banda d’aclarir aquesta 
situació, és que en un futur no es repeteixi i, per tant, amb aquest nou contracte 
puguem trobar sortida a aquestes demandes.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Doncs, amb això hem acabat les preguntes per escrit, hem donat 
lectura i hem donat resposta, i ara passem a la formulació de preguntes per part 
de les persones que avui assisteixen al ple. Aprofito per llegir el contingut del 
ROM, on diu que el president o presidenta del ple podrà autoritzar la intervenció 
del president o presidenta de les associacions de veïns degudament constituïdes 
i inscrites al registre d’entitats ciutadanes d’Esplugues, o membre del seu òrgan 
rector, que el representi per delegació escrita i expressa. La intervenció haurà de 
versar sobre assumptes d’interès del districte o barri al qual pertany. Aquesta 
intervenció no tindrà una durada superior a 3 minuts, per tant, pregunto si tenim 
entre les persones presents algun president o presidenta d’associació de veïns 
que vulgui intervenir per parlar d’algun assumpte del barri o districte que 
representa. 

Veig que n’hi ha algú però que no demana la paraula, per tant, ara passem..., 
continuem amb el ROM, que diu: «Finalment, el president o presidenta del Ple  
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autoritzarà la formulació d’intervencions orals per part de les persones assistents 
a la sessió, amb una durada màxima de 30 minuts. Es podran formular un màxim 
de dues intervencions per persona, i cada intervenció tindrà una durada màxima 
d’1 minut.»  

Bé, doncs, dit això, és el moment de demanar la paraula.  

A veure, hi ha alguna persona de la que no tenim el nom, segurament. La senyora 
Neus Oró m’ha semblat que l’havia demanat? Després l’ha abaixat... Sí, oi que 
sí? La senyora Neus Oró, el senyor Jordi Raventós, la senyora Teresa Carbonell, 
el senyor Ricard Oliveras, la senyora Isabel Almató m’ha semblat que també ha 
demanat la paraula, la senyora..., és Imma Gumila? I el senyor m’ha de recordar 
el nom... (Veu de fons.) Josep Lluís... (Veu de fons.) García sí, però de Josep 
Lluís no me’n recordava. Molt bé, doncs, Josep Lluís García és el que hem 
d’apuntar. 

Molt bé, doncs, senyora Oró.” 

La senyora Oró diu: 

“Gràcies. No sé si dir «tardes buenas» o què passarà. Implementem república 
avui. El rebut de l’aigua sembla ser, ja que ningú ho diu o ho ha dit avui en dia, 
s’incrementarà substancialment. És un d’aquests serveis que hauria d’estar, 
municipalitzat, es diu?, o remunicipalitzat, no sé, però bé, com ho hem de fer? 
He portat l’últim rebut que tinc. Es maravilloso y encantador. Jo soc sola, però 
d’una manera molt simple, al desembre vaig tenir les meves netes a casa i el 
gasto d’aigua va pujar una mica, 6 metres cúbics, tot i això, eh? Però hi ha un 
apartat en què tu pagues els 6 metres cúbics a un preu, i al següent apartat, que 
és mínim, 12 metres cúbics, no te’ls descompten, no, no, també els pagues, a un 
preu una mica més reduït. Em sembla realment genial y maravilloso, sobretot 
tenint en compte que aquesta és una de les indústries que se’n van anar de 
Catalunya. No sé per què, perquè no devem tenir bona aigua, mala, o jo què sé, 
no ho entenc. 

I després, hi ha una altra qüestió. Al barri de La Plana hi ha massa camions per 
a mi, que es desvien des de l’autopista o d’on sigui i venen fins tocar el mercat 
de La Plana. A vegades es produeixen escenes una miqueta raretes, com que 
no pot passar el camió perquè és massa gran, perquè a la millor hi ha algun 
posat damunt de la vorera. L’últim camió feia un soroll de vaixell, «bu, bu, bu», 
maravilloso y encantador. I després, en donar una altra vegada la volta perquè 
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s’adonen que per allí no podran tirar, tornen a donar la volta cap a baix una altra 
vegada i aparten els contenidors de les escombraries. És genial. 

Aprofitant també que potser funcionarà, com es diu això?, el Consell de 
Seguretat, vull dir que les freqüències del tramvia són totalment insuficients. Ja 
vaig anar al Consell de la Gent gran, però el Consell de la Gent gran tampoc està 
por estas coses, está por fiestas y faralaes, i sembla ser que les associacions de 
veïns, també, quan en un moment determinat a Esplugues eren les associacions 
de veïns les que aixecaven la llebre en tots els llocs. Ara no, ara només pensem 
en sardinades, tal, qual i més enllà. Bueno, pues felicidades y enhorabuena. 
Continuarem aquí. És només perquè se n’assabentin. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“Gràcies, senyora Oró. El senyor Jordi Raventós.” 

El senyor Raventós diu: 

“Tinc dues preguntes, una en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues, 
i l’altra, personal. 

La de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Esplugues és que per arribar a la 
parròquia de Santa Magdalena, desconec la de Sant Mateu, no hi ha cap 
indicador. Si ve una persona de fora, es troba que no sap per on entrar amb el 
cotxe si porta una persona gran. No sé a què és degut, però passes pel carrer, 
no sé com es diu el de sobre el poliesportiu, hi ha l’entrada per entrar els cotxes, 
que crec que és un carrer sense sortida, però a cap lloc ho indica. Arribes al 
poble, i si vas a un enterrament, que pot ser una de les raons, no saps com 
arribar-hi. 

I a nivell personal, clar, jo he arribat tard perquè ara, com que és més d’hora el 
ple... Li preguntaria a l’Anna, de la CUP, això de la vaga que es fa amb motiu del 
Dia de la Dona, suposo que és per a homes i dones, per descomptat. Però 
llavors, s’ha parlat de dues hores, no sé quines dues hores, si tot el dia. 
M’agradaria que m’ho aclarissis, perquè s’ha parlat de vaga però no quedava 
clar com, què i per a qui. Gràcies.” 

La senyora Díaz diu: 

“La senyora Teresa Carbonell.” 

La senyora Carbonell diu: 
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“Sí. Jo aquesta pregunta també és de l’Associació de Veïns i Veïnes 
d’Esplugues. El carrer Francesc Macià d’Esplugues sempre havia tingut una 
entrada i una sortida, i ara, des de fa un temps, resulta que està tallat per un 
cantó. O sigui, de 8 de la nit a 6 de la matinada, per accedir-hi hi ha una porta i 
llavors, en tot cas, has de tocar un timbre per poder entrar. Per quin motiu s’ha 
tancat aquesta sortida d’un carrer?” 

La senyora Díaz diu: 

“El senyor Ricard Oliveras.” 

El senyor Oliveras diu: 

“Sí, hola, bon vespre. Nosaltres fa uns mesos vam presentar una proposició 
ciutadana referida a què l’equip de govern donés coneixement de l’estat en què 
es trobaven les mocions i les proposicions ciutadanes. Es va prendre la decisió 
d’implementar a dintre de la web de l’ajuntament les mocions o les proposicions 
que es troben pendents, i evidentment les solucions que haurien de tenir o en 
quin estat es trobaven, però jo m’ho miro i allò és una mica com el «estamos 
trabajando en ello», vull dir que ja va. Llavors, voldria que concretessin una mica 
més. Potser avui és difícil concretar, però per no fer allò que fem cada ple, 
demano i ho estem mirant, el ple que ve m’ho porten una mica més documentat, 
si us plau, en quina situació es troben, principalment aquelles que són més 
antigues. 

I la segona qüestió va referida al barri del Gall, concretament al carrer Àngel 
Guimerà. L’altre vaig rebre una queixa que tornen a proliferar les rates. I no 
solament vaig rebre la queixa jo, la vaig veure dintre d’un local de podologia, i a 
dintre de la porteria de casa meva. Vull dir que... No sé si han fet alguna cosa, 
però valdria la pena.” 

La senyora Díaz diu: 

“La senyora Isabel Almato.” 

La senyora Almato diu: 

“Com a veïna del barri de Can Clota, veig que la senyalització del carril bici és 
insuficient. Sovint, cada dia, baixen bicicletes, i crec que l’única senyalització que 
hi ha, just a l’entrada de la plaça Sant Lluís, no és suficient, i només hi ha una 
senyalització al terra, al que els ciclistes no miren, ni cap a dalt, que la placa està 
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a uns 2,20 metres, i tampoc miren bé a terra, just en el moment on hi ha la 
senyalització.  

Aquesta queixa dels veïns és reiterativa i ara fa uns dies que hi ha alguns nens i 
nenes que utilitzen la baixada del carrer Josep Anselm Clavé per fer alguna 
carrera. Innocent, eh?, vull dir que no és perillós. Per tant, demanaria una millor 
senyalització al carrer, i fins i tot algun tipus de difusió al respecte, a través de El 
Pont o a través de les entitats ciclistes o juvenils de la nostra població.” 

La senyora Díaz diu: 

“La senyora Imma Gumila.” 

La senyora Gumila diu: 

“Hola, bon vespre a tothom. A veure, jo soc una de les moltes persones que el 
10 de desembre de 2017 vaig penjar un llaç groc a Esplugues, al pont 
d’Esplugues, i sí, jo vaig ser una de les tres persones a qui aquest ajuntament, i 
vostè mateixa, com a alcaldessa, ens va fer arribar un expedient sancionador per 
fer-ho. Un llaç groc de plàstic, lligat amb un petit nus en una barana, i sense 
malmetre ni fer mal a ningú. Per fer això ens volen multar? No, és clar que no. 

Aquest ajuntament, i vostè, com a màxima representant, ens vol o ens pot 
sancionar no per posar un llaç groc en una barana? No, ens vol o ens pot 
sancionar pel que aquest llaç groc significa. I vostè sap què significa? Significa 
la protesta i la denúncia de ciutadans com vostè i com jo, per l’injust 
empresonament d’uns líders polítics i d’uns ciutadans per part d’un estat 
autoritari, El seu poder judicial i el recolzament d’alguns partits polítics, com el 
seu PSC i d’altres aquí presents. I per quin delicte? Per haver estat fidels als 
seus principis i per haver complert amb el que el poble majoritàriament els ha 
demanat, i que en un referèndum ha confirmat, i unes eleccions imposades han 
ratificat.  

Sap, senyora alcaldessa, què més significa? Significa també la solidaritat amb 
els presos i amb les seves famílies, que han estat i estan separats durant dies i 
mesos, i alguns fins i tot anys, pel simple fet de ser demòcrates. I sap finalment 
què significa també posar un llaç groc? Significa manifestar-se pacíficament, el 
nostre dret a la llibertat d’expressió, que crèiem conservàvem com a ciutadans i 
com a persones, si encara som en un estat demòcrata. Per això, la nostra 
pregunta és: denunciar l’empresonament de ciutadans innocents, exigir la seva 
llibertat, solidaritzar-se amb ells i amb les seves famílies, i fer ús del nostre dret 
de la llibertat d’expressió és per a l’Ajuntament d’Esplugues i per a la seva  
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alcaldessa un delicte? Ser demòcrata a Esplugues pot valer entre 150 i 300 
euros, si finalment la sanció es du a terme? 

Sí, jo vaig ser una de les moltes persones que el 10 de desembre de 2017 vaig 
penjar un llaç groc al pont d’Esplugues. Si finalment hem de pagar, la pagarem, 
però sàpiga vostè i aquest ajuntament que la llibertat no té preu.” 

(Aplaudiments.) 

La senyora Díaz diu: 

“El senyor Josep Lluís García.” 

El senyor García diu: 

“Hola, bona tarda. Aviam, volia parlar de dues o tres coses que han sortit aquí. 
Bé, la primera és que jo també he penjat llaços grocs pel pont i per tot arreu he 
penjat cartells i tot això. Si vols, continuem parlant d’aquest tema una mica.” 

La senyora Díaz diu: 

“Jo no vull res. Té un minut per formular una pregunta i té un altre minut per 
formular una altra, ho he llegit abans en el ROM. Jo no vull res, vostè ha de dir 
què és el que vol i ho ha d’expressar. Té un minut per a cada qüestió, són dues 
com a màxim.” 

El senyor García diu: 

“Bé, d’acord. Si podeu vosaltres fer algun avís al Govern de Madrid, que com 
més triguem a ser independents del Govern de Madrid, pitjor per a tots, per al 
Govern de Madrid i per a nosaltres. Com més aviat ho fem, millor per a tots. 
Hauríem d’haver aprofitat el primer referèndum que es va fer el dia 1 d’octubre i 
dir: «Val, s’ha de fer un referèndum, doncs, posem-nos tots.» Que quan es va fer 
nosaltres vam demanar a tothom que anés a votar, i hi va haver partits que van 
dir que no, que no s’anés a votar. Coi, doncs, aprofitem la situació i anem a votar 
tots, aviam què surt. No, ara ens estan buscant aquí les pessigolles, aviam en 
què hem gastat els diners, i fan un altre referèndum el dia 21 de desembre, i 
m’agradaria a mi saber què s’han gastat en aquest referèndum, quan ja tenien 
un preparat i a punt. Això és una. 

Després l’altra és la qüestió de les bicicletes, que l’ajuntament aquest té moltes 
ganes de posar pilones per tot arreu, i posa pilones. Però si vas amb una bicicleta 
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i amb el manillar toques amb una pilona, caus a terra, m’imagino jo, no vaig amb 
bicicleta però veig que és un perill. O sigui que ara aquest senyor de C’s que diu 
que s’ha d’arreglar tota aquesta qüestió, doncs, no poseu pilones i poseu coses. 

I referent a les bicicletes, ahir, penso que va ser, em venia una bicicleta i m’hi 
vaig aturar perquè em va fer així. Gràcies que m’aturava, perquè passava ell 
sense casc, sense llum. Aviam, no se’ls pot demanar per obligació que portin el 
timbre famós aquell, que ara sembla que els faci vergonya portar el timbre? Ens 
fan «ring, ring», ja saps que ve la bicicleta i t’apartes, perquè, coi, vas caminant 
per la carretera de Cornellà i has d’estar vigilant que no et vingui una bicicleta, 
perquè passen cap amunt o cap avall. Bé, només són dues coses i ja n’hi ha 
prou.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé, doncs, moltes gràcies.” 

El senyor Sanz diu: 

“Doncs, passaré a donar resposta a les preguntes formulades. En primer lloc, a 
la senyora Neus Oró, amb alguna pregunta-reflexió. Tens raó, és veritat, tenia 
una pregunta que anava dirigida a la regidora Anna Coll, de la CUP, que potser 
la contesta ella.” 

La senyora Coll diu: 

“Bé, primer a la senyora Neus Oró, que comentava el fet de la factura de l’aigua, 
i sí, AGBAR va moure la seva seu social però és que d’AGBAR és en gran part 
propietària... O sigui, La Caixa és propietària en gran part d’AGBAR, i La Caixa, 
aquella que era de tots, un dia vam descobrir que no era de tots. Té aquestes 
coses. Que si els serveis fossin municipalitzats, realment podríem tenir control 
sobre aquest servei. 

Pel que fa al senyor Raventós, la vaga està convocada per a tota la jornada pels 
sindicats CGT, CNT, la (no s’escolta la gravació) intersindical. El que passa és 
que posteriorment els sindicats majoritaris, Comissions i UGT, es van mig adherir 
i van convocar una aturada parcial de dues hores. I està convocat tothom, 
òbviament una vaga general no pot segregar per gènere. El que es demana 
bàsicament és que es respecti que han de ser les dones les que tinguin la 
visibilitat el dia de la vaga, i bàsicament, i per dir-ho així, més fàcil, vindria a ser 
una vaga general normal i corrent, el que passa és que les dones, a més a més, 
farem vaga de cures i, per tant, les haurà d’assumir algú altre per visibilitzar que 
és d’aquelles feines en què normalment ningú ens valora.” 
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La senyora Díaz diu: 

“Un moment. Li hem donat la paraula, no hi ha cap problema en donar més 
paraules, però li hem donat perquè directament se li havia formulat una pregunta 
a la senyora Coll per part del senyor Raventós. Ho dic perquè si és el cas i jo 
m’he despistat, no hi ha problema en donar.” 

El senyor Siquier diu: 

“No, no. En tot cas, ja li diré en privat en tot cas, quan acabi. Era una informació 
d’interès general, però ja li diré en privat.” 

La senyora Díaz diu: 

“Val. En aquest cas és perquè ha estat una pregunta molt específica. Molt bé. I 
ara el que faríem seria donar resposta a la resta, que entenem van dirigides a 
l’equip de govern.” 

El senyor Sanz diu: 

“Bé, doncs, com deia, la senyora Neus Oró, que ha fet alguna pregunta-reflexió. 
En tot cas, sobre el rebut de l’aigua, nosaltres tampoc compartim aquests 
increments. En aquet cas a més, durant aquests dies hem vist noticies al voltant 
d’Aigües Ter-Llobregat, no?, fins i tot avui n’hi ha hagut una al respecte, i sobre 
la municipalització, nosaltres sempre hem defensat que pensem que hi ha 
serveis que primer de tot aclarir que són municipals de gestió indirecta, és a dir, 
no vol dir que no siguin municipals sinó que són municipals de gestió indirecta, i 
sempre hem dit que aquest format ens sembla que en alguns són els adequats i 
en altres potser no ho haurien de ser tant. 

En el cas de l’aigua, nosaltres també defensem que probablement seria un dels 
que podrien anar per aquest camí, i sempre hem fet referència a què en el nostre 
cas és una competència que fem a través, gestionem a través de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que l’Àrea Metropolitana de Barcelona està 
treballant sobre la qüestió, i que per tant, en aquest sentit mirarem com 
evolucionen aquests treballs en l’àmbit metropolità, que per altra banda té sentit 
que sigui de gestió global i no de cada municipi. Altres municipis que estan aïllats 
al territori, és més lògic que puguin treballar una gestió pròpia. En el nostre cas, 
que estem en continu urbà, doncs, allò lògic és potser fer-ho a través de l’Àrea 
Metropolitana. 
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Sobre els camions del barri de La Plana, doncs, estarem atents, i a més a més 
aparquen en contenidors, etcètera. Sí que sabem d’alguna activitat que hi ha al 
voltant, que alguns camions, per dimensions, no serien el més adequats, i estem 
treballant ja en aquesta activitat i aquesta empresa perquè canviï la forma 
d’aquests camions, si més no els que són més grans, eh? 

I sobre les freqüències del Trambaix, nosaltres entenem que... De fet, no en 
tenim, de queixes, sobre aquesta qüestió. Habitualment, com a mínim, en 
freqüències del Trambaix, en l’horari lectiu, per resumir-ho d’alguna forma, o 
laboral, acostuma a ser de 3, 4 minuts com a molt i, per tant, és bastant... (Veu 
de fons.) Ah, vaja. Clar, jo he entès freqüències del Trambaix i m’ha estranyat, 
perquè normalment són bastants. (Veu de fons.) Sí, en això hem millorat algunes, 
vam posar els senyals de comptadors per facilitar la seguretat sobretot, i aquesta 
és una pregunta que ens han fet en diverses ocasions en el plenari, hem dit que 
és difícil de resoldre, però que coincidim en què hi ha algun, especialment per a 
les persones grans, com bé deia, que és molt curt i per tant, estem treballant amb 
l’ATM i amb Trambaix per poder-lo millorar. 

El senyor Jordi Reventós diu que no hi ha indicadors per arribar a la plaça Santa 
Magdalena. Sí que en tenim, alguns indicadors de la plaça Santa Magdalena, al 
carrer Nord. (Veu de fons.) A la parròquia, sí. A la parròquia de Santa Magdalena 
sí que n’hi ha alguns que fan indicacions per arribar-hi, el que passa és que és 
veritat que com que l’accés precisament del carrer de l’Església està limitat a 
petició dels veïns, doncs, l’accés en vehicle s’ha de fer per dalt, no?, i bé, potser 
es pot millorar. (Veu de fons.) Exacte, justament en aquell punt potser es pot 
millorar la indicació per a vehicles, no? Tenint en compte que tampoc es pot 
aparcar a la plaça de forma habitual, o sigui que és per a càrrega, descàrrega, 
etcètera. 

La senyora Teresa Carbonell preguntava sobre el tema del carrer Francesc 
Macià. Si li dic la veritat, no en tenim constància. De fet, nosaltres amb la 
comunitat de propietaris hem parlat alguna vegada sobre aquesta qüestió, però 
evidentment, pel que interpreto –jo no ho he vist, eh?– o bé s’ha produït en una 
zona privada, que podria ser una possibilitat, o si està en l’espai públic, 
evidentment ens interessarem de seguida pel tema, perquè això a l’espai públic 
no pot ser així. Per tant, torno a dir, no tinc el coneixement. Si s’ha fet no s’ha 
demanat permís, i si és a la via pública, doncs, hi intervindrem immediatament. 
Ara bé, hi insisteixo, potser podria estar ubicada en una zona privada. Com que 
desconec exactament on està, no puc aportar més que això. Per tant, ho 
comprovarem, però el que sí li puc dir és que si està a la via pública, mirarem de 
resoldre-ho. 
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(Veu de fons.) 

No, no, clar, per això dic, que és públic, i si s’ha fet a la via pública, evidentment 
no pot ser i s’haurà de retirar, eh?  

El senyor Ricard Oliveras, sobre el tema de les mocions. Suposo que si la 
consulta veurà que està penjada i que anem intentant actualitzar aquells 
esdeveniments o accions que pren el govern en matèria de cadascuna d’elles. 
És veritat que ja vam dir en el seu moment que moltes d’elles són d’acció o 
desenvolupament de sempre, diguem-ne, constant, a llarg temps i, per tant, és 
difícil identificar accions molt especifiques o concretes, no? 

Tot i així, que jo també me les miro i les repasso, sí que és veritat que n’hi ha 
algunes que sí que haurien de portar alguna cosa més d’informació, o bé perquè 
hem fet elements o bé perquè no són d’aquest tipus sinó que són d’algunes 
mesures concretes, no? Per tant, tal com vostè em demana, jo al proper ple 
espero tenir-ho més concretat i traslladar-li. 

I sobre el tema de les rates, doncs, sempre diem el mateix. Es pot donar i que 
apareguin en algun moment per alguna zona. El que cal fer és informar a 
l’ajuntament. Si és a la via pública, nosaltres actuem amb mesures de contenció 
i desratització si calen, i si és a l’espai privat també ens interessa que ens ho 
comuniquin, perquè normalment es pot fer una actuació al voltant, més enllà que 
estigui dintre d’un espai privat. Però l’important és comunicar-ho, eh? Nosaltres, 
a partir d’aquí, actuem. 

(Veu de fons.) 

Per això dic, tant si és públic com si és privat, nosaltres sempre actuarem a 
l’espai públic, no entrarem a l’espai privat. Però si passa a l’espai privat, també 
va bé saber-ho per actuar en l’entorn. Això és el que volia dir. 

La senyora Isabel Almato, que pregunta sobre la senyalització del carril bici al 
carrer Anselm Clavé, que deia que era insuficient. Bé, vostè ja sap que aquí 
nosaltres hem fet diferents actuacions per senyalitzar aquest carril bici. És veritat 
que forma part de la ronda verda, que està en un carrer que té força pendent de 
baixada. Finalment pel que vam optar és per senyalitzar que en aquest punt el 
carril només és de pujada per la vorera, i de baixada s’ha de fer en zona 30, que 
està identificada com a zona 30, s’ha de fer per la calçada. Està indicat a l’inici i 
al final del carrer, a l’entrada, diguem-ne, del carril bici, en aquell carrer i a la 
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sortida, o a l’inrevés, i s’indica a les bicicletes que de pujada poden anar per la 
vorera, però que de baixada han d’anar pel carril.  

Mirem-ho. Probablement podem millorar-ho una mica perquè es vegi més clara 
la senyalització. Es pot millorar, eh? De tota manera, a vegades la percepció és 
que és més gent incívica, per dir-ho d’alguna forma, que no fa cas d’aquesta 
senyalitzacions, o com feia referència a alguna cursa, etcètera, encara que sigui 
innocent, eh?, però que no fan tant de cas, no que no vegin la senyalització, però 
vaja, en qualsevol cas podem millorar-ho, així com si s’escau, fer la difusió 
pertinent al respecte. 

La veritat és que s’han produït alguns casos perillosos, perquè com que fa molta 
pendent baixen molt ràpid, i tot i estar senyalitzada, bé, hi ha hagut algun ensurt 
i algun accident fins i tot amb alguns dels veïns i veïnes, no? Per tant, ho mirarem, 
si d’alguna forma podem millorar la senyalització. 

El senyor Josep Lluís García... Bé, la primera pregunta entenc que era més una 
reflexió perquè deia si podem avisar el Govern de Madrid. Bé, això a qui li 
pertoqui políticament, que ho pugui fer, no com a ajuntament.  

I sobre les pilones de les bicicletes, que no van bé, el material que estem utilitzant 
nosaltres a la implantació dels carrils bici és material homologat precisament per 
a la instal·lació d’aquests carrils bici. Per tant, més que pilones, que no són 
pilones dures, però en algun punt, especialment per segregar de la calçada dels 
vehicles, es posen algunes pilones però que, en principi, com deia, estan 
homologades i no han de produir aquests accidents. Tot i així, bé, ho mirarem, 
però no li puc dir més perquè tampoc soc expert. L’únic que li puc dir és que les 
aporten... Sí, sí, jo l’únic que li puc dir és que no és l’únic lloc on estan, a 
Esplugues, estan en uns altres llocs i són homologades pels experts i els que es 
dediquen en Mobilitat a construir aquests carrils bicis. Per tant, per això les hem 
posat. Si ha de crear algun problema, també les podem variar.  

I sobre l’obligació del timbre, a principi, abans del ple, fèiem referència a la 
normativa existent. Clar, tampoc no n’hi ha una obligació, igual que el casc, 
matrícula o altres qüestions, i ja feia referència a què l’Àrea Metropolitana està 
treballant en una ordenança que cada ajuntament després ha d’adoptar, ho està 
treballant no, ja l’ha treballat, ha fet una proposta, i nosaltres estem mirant si la 
podem adoptar tal com està, o hem de fer alguna indicació més. A la pràctica, 
com més circulació de bicicletes n’hi ha, doncs, més seguretat hem de garantir 
per a bicicletes, vianants i vehicles. 
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I a la senyora Imma Gumila, que de fet es referia directament a l’alcaldessa, si li 
sembla, li donarà resposta ella mateixa.” 

La senyora Díaz diu: 

“Molt bé. Perquè a més a més s’hi ha adreçat directament i m’ha semblat que el 
que tocava és que contestés jo mateixa. Li llegeixo una cosa, ho estava buscant 
al ROM. Diu: «El públic assistent a les sessions no podrà intervenir ni efectuar 
manifestacions de grat o de desgrat. Tampoc no es podran exhibir pancartes o 
cartells ni proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la 
sessió.» Com vostè ha pogut contemplar i ha pogut comprovar també, amb això 
que es recull aquí nosaltres tenim una certa flexibilitat. És a dir, s’han produït 
exhibicions de cartells, que segon el ROM no es podria, però nosaltres també 
sempre hem estat més partidaris que les persones es puguin expressar, encara 
que no coincidim amb el seu pensament. De fet, la democràcia és això, és pensar 
diferent però poder escoltar-nos.  

En aquest sentit, crec que aquest equip de govern ha donat també sobrades 
mostres que tot i no coincidir amb el posicionament polític o amb el pensament 
d’altres persones, quan s’ha demanat un espai per poder expressar aquest 
pensament, per poder celebrar una trobada, una reunió. És el cas de no fa gaire 
al casal de cultura Robert Brillas, que es va demanar, si jo no m’equivoco, per 
part de l’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural, on van assistir 
persones conegudes, com és la senyora Forcadell i el senyor Turull. Aquest 
equip de govern no va tenir cap inconvenient en autoritzar aquesta trobada, tot i 
que segurament tot el que es va parlar allà... (Veus de fons.) No, no s’han de 
donar les gràcies, és el que pertoca, pensem. Ho fem perquè estem 
convençuts... És el que pertoca, efectivament. Perquè si es fa en temps i forma, 
tot i no coincidir...  

No, això és per explicar el que explicaré a continuació, és un petit preàmbul, no 
m’allargaré molt però és un petit preàmbul, perquè entenguin perfectament que 
nosaltres intentem ser, des del punt de vista d’equip de govern o d’ajuntament, 
el més objectius possible. I, per tant, hi ha formacions, hi ha entitats amb les que 
podem no coincidir, però no tenen res a veure, els equipaments són de tothom i, 
per tant, si ens demanen en un moment donat poder fer un acte, al qual a més a 
més no estem ni convidat i, torno a dir, amb el que no coincidim, no tenim cap 
problema amb poder tramitar de manera correcta aquest acte, aquesta acció o 
aquesta trobada, com deia abans. 
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A nosaltres ens trobaran sempre per defensar la llibertat d’expressió, perquè 
pensem que encara que, torno a dir, sé que soc molt insistent però per a mi és 
molt important que s’entengui, que encara que no coincidim, tothom ha de poder 
expressar el que pensa i evidentment fins i tot també poder expressar, com ho 
han fet aquí, en aquesta lectura d’aquest petit manifest, aquesta solidaritat amb 
persones que ara mateix estan en una situació de privació de llibertat, i a més, 
d’una manera cautelar, no com a conseqüència d’una sentència en ferm. Per 
tant, tot això ho entenem. 

Però també és cert d’una banda que els fets a què es refereix es van produir 
primer per una denúncia d’un ciutadà, que va trucar a la Policia local. De fet... 
(Veu de fons.) M’agradaria poder explicar-me com he escoltat atentament. Hi ha 
un ciutadà que denuncia, i és per això que en aquell moment la Policia local, com 
a conseqüència d’aquesta denúncia, es persona allà. Això es produeix a més a 
més no un dia qualsevol, sinó que es produeix en campanya electoral, recopilant 
tota aquesta informació, i si vostès recorden, durant la campanya electoral hi ha 
espais habilitats per poder col·locar els elements de propaganda electoral. De 
fet, n’hi havia una instrucció molt clara, que jo ara estic buscant...  

(Veus de fons.) 

Explico més: hi ha una instrucció molt clara, ens avancem, de la junta electoral, 
que la tenia molt a mà i ara no la trobo... Sí, aquí. Com deia, «la col·locació 
d’elements de propaganda electoral s’ha de realitzar en llocs degudament 
habilitats als efectes, que ofereix la junta electoral de zona», i hem de tenir molt 
presents les instruccions i resolucions de les juntes electorals. En aquell moment 
era públic i notori, per la seva àmplia difusió també en mitjans de comunicació, 
que la junta electoral central, per un acord de data 4 de desembre, va estar 
establir, i ara llegeixo literalment el que va dir la junta electoral central: «Durante 
los periodos electorales, los poderes públicos están obligados a mantener 
estrictamente la neutralidad política y, por tanto, deben abstenerse de colocar en 
edificios públicos y otros lugares de titularidad pública, así como en los locales 
electorales, símbolos que puedan considerarse partidistas, y deben retirar los 
que se hubiesen colocado antes de la convocatoria electoral. Este criterio resulta 
aplicable a cualquier símbolo partidista, sean banderas, lazos, pancartas o 
cualquier otro que permita su identificación con alguna de las candidaturas 
concurrentes a las elecciones.» 

Per tant, a banda de les interpretacions, sempre personals i subjectives, en el 
nostre cas teníem un mandat molt clar per part de la junta electoral, que 
identificava això com a propaganda electoral.  
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Només dues apreciacions: nosaltres a cada ple, des que hi ha unes persones 
polítiques que són a presó de manera cautelar, tenim regidores, avui ha passat, 
que ostenten i exhibeixen un llaç, com vostès ho han fet també, tot i que el ROM 
diu que no es podria exhibir, però no hi ha hagut cap problema. Per part nostra, 
torno a dir, el màxim...  

(Veus de fons.)  

Doncs, la llibertat d’un acaba quan comença la llibertat del costat. Sí, sí. Ho dic 
perquè de la mateixa manera que hi ha persones que se senten apoderades per 
col·locar llaços grocs a tot arreu, i no exclusivament exhibir-los a la terrassa de 
casa seva o dintre d’un espai que sí que està considerat com a un espai per 
poder penjar propaganda electoral, o fins i tot poder exhibir-lo, hi ha gent que de 
la mateixa manera ho viu exactament al contrari. Gent que somatitza. Durant 
aquests dies sap que hem viscut uns mesos i uns dies molt complexis, i hi ha 
gent que també, en el sentit contrari, ha somatitzat. 

Per tant, de la mateixa manera que ens podem solidaritzar... Tenim la mania de 
no escoltar mai perquè ho sabem tot, i és molt important escoltar. Jo he escoltat, 
perquè segurament del que han dit hi ha alguna cosa amb la que estaré d’acord, 
i alguna altra amb la que no ho estaré, però és important intentar escoltar-nos, 
perquè segurament moltes de les coses que hem tingut i hem arribat aquí és 
perquè no ho fem, o perquè ja pressuposem el que dirà l’interlocutor, amb qui no 
coincidim en el pensament. 

Com deia, de la mateixa manera que hi ha molts espais de manera personal, 
privats, en què no hi ha cap problema, si jo no recordo malament, l’edifici de 
l’Avenç ha exhibit durant la campanya electoral, faltaria més, és un edifici en 
aquest sentit privat, de caràcter privat i, per tant, tranquil·lament ho podien 
exhibir. Clar, al pont d’Esplugues pensin que teníem persones l’endemà, –
persones, voluntàries no, espontànies– retirant llaços. Persones... Clar, ho dic 
per això, perquè arriba un moment en què la llibertat d’un acaba on comença la 
de l’altre, i és molt important en una ciutat com la nostra poder viure en 
convivència. De vegades, expressar, com no, el que pensem, però també 
intentar respectar aquelles persones que no defensen exactament tot això. 

M’hagués agradat explicar-ho d’una manera més reduïda, però recapitulant, hi 
ha una denúncia d’una persona. De fet, és un regidor que no és de l’equip de 
govern, d’un regidor a la Policia local, i és per això que actua la Policia local. No 
cal que esmenti les queixes també ciutadanes que hem tingut, de la mateixa 
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manera que jo entenc que hi ha persones que el que ens demanen és poder 
expressar això. Tenien moltes altres persones també que el que ens demanaven, 
sobretot en campanya electoral, era només limitar l’exhibició de tot el que 
suposava a favor d’una candidatura en espais estrictament electorals.  

I després per nosaltres sobretot, en aquesta ocasió hem tingut una instrucció 
clara i meridiana de la junta electoral central, que no hem tingut en altres 
ocasions. Per tant, això deriva finalment en una infracció administrativa. Aquest 
és el funcionament del ple. Nosaltres donem resposta, ara ja no podem entrar en 
debat –en podem parlar després– com a funcionament del ple i, per tant, jo he 
intentat ser el més clara possible, i puc entendre moltes raons i fins i tot les seves 
raons, però jo crec que el que demano és el que hem intentat tots plegats, és a 
dir, pensar en què tenim drets i que un és el dret de la llibertat d’expressió... 
(Veus de fons.) 

Tenim drets, com deia, però també sempre i important, que hi ha altres persones 
que pensen diferent i que també tenen els seus drets. Segurament, si ens 
acostumem a empatitzar més amb els altres, és a dir, amb els que no pensen 
diferent, la convivència a nivell de ciutat serà molt més senzilla. Aquells van ser 
uns moments complicats i aquí només s’actua a reacció i mai a petició de l’equip 
de govern. Segurament, no sé si algú fins i tot ho criticaria, perquè estic 
convençuda que algun regidor d’aquest ajuntament criticarà que l’actuació de 
l’equip de govern o..., en aquest cas no va ser del govern, va ser de la Policia 
local sense instrucció per part de l’equip de govern, però que aquesta actuació 
sigui a reacció, quan segurament alguns pensarien que hauríem de tenir una 
iniciativa que Policia local no va tenir en cap moment.  

De manera que aquesta és l’explicació. Jo encantada de continua parlant en un 
altre àmbit i amb serenor i tranquil·litat, perquè m’agrada escoltar, torno a dir, els 
que no pensen com jo. També m’agrada que els que no pensen com jo, malgrat 
que algú rigui, que a mi també m’escoltin els que no ho pensen, perquè 
segurament alguna cosa entre tots plegats podem construir, i en qualsevol cas. 
A partir d’aquí poca cosa més. Crec que s’han presentat al·legacions, i per part 
dels agents que van actuar són els que han d’estudiar les al·legacions, o com a 
mínim hi havia un termini per presentar al·legacions, que jo ara desconec si 
vostès han exercit aquest dret. 

Dit això, doncs, moltíssimes gràcies i s’aixeca el Ple.” 

I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les vint 
hores i quinze 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. 
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L’alcaldessa                                                                El secretari  

 

 

Pilar Díaz Romero                                                      Pedro Carmona Pérez 


