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AJUNTAMENT  PLE  9/19 
  
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 12 DE JUNY DE 2019 
 
 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les 18 
hores del dia 12 de juny de 2019, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió 
extraordinària, en primera convocatòria, sota la Presidència de l’alcaldessa Sra. 
Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels tinents i de les tinentes d’alcalde, Sr. 
Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas Úbeda, Sra. Montserrat Zamora Angulo i 
Sr. Fco. Javier Giménez González i dels regidors i regidores Sra. Mariber Peláez 
Díaz, Sr. José Antonio Hernández Sánchez, Sr. Manuel Pozo López, Sra. Maribel 
Aguilera Mulero, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia Villena i Collado, Sra. 
Mercè Haro Capell, Sr. Marcos Sánchez Siles, Sra. Elisabet Millà Salinas, Sra. 
Estefanía Zafra Rodríguez, Sr. Santi Siquier i Fadó, Sr. Julio Manuel Roldán 
Moreno i Sr. Julián Carrasco González. 
 
No assisteixen les regidores Sra. Anna Coll Zabala i Sra. Laura Benito Llenas i 
el regidor Sr. Albert Comellas Novillo.   
 
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. 
 
 
 
ACORD NÚMERO U.- DONAR COMPTE DE L’APORTACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ COMPTABLE DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS, EN COMPLIMENT DEL CODI DE BON GOVERN. 
 
Se sotmet a examen del Ple el següent dictamen: 
 
El punt vuitè del Codi de bon govern de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
preveu, entre les mesures de bon govern en la gestió de les assignacions als 
grups municipals, que una vegada hagi finalitzat el mandat de les persones 
electes i conclosa per tant la vigència dels grups municipals constituïts durant el 
mandat corresponent, s’aportarà a l’òrgan plenari la comptabilitat tancada a la 
data de finalització del mandat, així com la liquidació corresponent. Els imports 
econòmics aportats per l’Ajuntament que no hagin estat aplicats durant la 
vigència del grup municipal seran reingressats a les arques públiques. 
L’aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l’ingrés dels 
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imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de pressa de 
possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent. 
 
No obstant, considerant que la documentació aportada ha de quedar a la 
disposició del Ple de la Corporació al que correspon donar compte, diferents 
grups municipals han aportat ja la documentació comptable que, al seu entendre, 
s’ajusta a les determinacions del Codi de bon govern, amb la finalitat de fer 
possible aquesta presa de coneixement per part del present Consistori, abans 
de la constitució del nou Consistori sorgit de les eleccions municipals del passat 
26 de maig.  
 
Els grups municipals que han aportat documentació comptable són els següents: 
 
• Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal 
• Ciutadans - Partido de la Ciudadanía  
• Esquerra Republicana de Catalunya- Gent per Esplugues- Avancem- Acord 
Municipal  
• Partido Popular Esplugues de Llobregat  
• Iniciativa per Catalunya Verds- Moviment d´Esquerres – Alternativa Socialista- 
Entesa  
• Partit Demòcrata Europeu Català  
• Canviem Esplugues  
 
No ha aportat documentació comptable el grup municipal: 
 
• Candidatura d´Unitat Popular - Poble actiu  
 
Per indicació de la Sra. alcaldessa s’inicia un breu torn d’intervencions dels 
diferents membres de la Corporació sense que es demani l’expressa constància 
en acta del seu contingut. 
 
Efectuades les manifestacions precedents, el Ple de l’Ajuntament resta 
assabentat. 
 
 
 
ACORD NÚMERO DOS.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA 
DE LA PRESENT SESSIÓ. 
 
La prensent acta s’aprova amb el vot favorable de tots els membres de la 
corporació presents a la sessió plenària, 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.  
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I sense més assumptes a tractar, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les divuit 
hores i onze minuts del dia abans esmentat; de tot això, es lliura la present acta, 
que signa la Sra. alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe. 
 
 
L’alcaldessa                                                                           El secretari  
 
 
 
Pilar Díaz Romero                                                            Pedro Carmona Pérez 

 
 


