
 

 

 

AJUNTAMENT  PLE  9/16 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2016 

 

A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al  saló de sessions, a les 
tretze hores i disset minuts del dia setze de setembre de dos mil setze, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària urgent, 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. Albert Comellas 
Novillo i dels regidors i regidores 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. Elisabet 
Millà Salinas, Sr. Santiago Siquier Fadó, 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. 

1.- Urgència de la convocatòria pels fets de violència masclista succeïts el dia 
d’ahir. 
 
2.- Rebuig i condemna de l’assassinat d’una veïna de la localitat per violència 
masclista. 
 
3.- Declaració de dol institucional. 
   
La senyora Díaz diu: 

“Amb acord de la Junta de Portaveus, que s’ha reunit uns instants abans del 
minut de silenci i de la celebració d’aquest ple extraordinari, han decidit 
decretar un dia de dol, han decidit anular els actes institucionals festius i 
culturals compresos dintre d’aquest dia de dol. Han decidit també convocar una 
concentració ciutadana a la plaça Santa Magdalena aquesta tarda, a les 19:00 
hores. I també, de manera oficial, transmetre el nostre condol a la família de la 
Flori, de la víctima, de la dona assassinada per la violència masclista. 



Molt bé. Doncs, amb aquest ple i amb aquesta declaració, amb les banderes 
també a mig pal en mostra d’aquest condol, d’aquest sentiment, i amb 
l’abraçada més forta per a la Micaela que avui, aquí, ens acompanya, en record 
també de la seva germana. Us agraïm la presència en el ple, agraïm l’esforç de 
regidors i regidores per aquests acords que hem pogut aprovar, potser formal o 
informalment però ens ve com un acord de Junta de Portaveus en el ple.  Amb 
aquest acompanyament, malauradament, ara s’aixeca la sessió d’aquest ple 
extraordinari.” 

I sense més assumptes a tractar, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les 
tretze hores i vint-i-nou 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 

                                                                   

 

 


