Ple 8/2019
PLE ORDINARI DE MAIG DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
1. Aprovació de les actes núm. 6/19 i 7/19 de la sessió ordinària de 24 d’abril i a la
sessió extraordinària de 28 d’abril.
Regidor Albert Comellas: Bon vespre a tothom. M’agradaria saludar els polítics presos, els
presos polítics i els exiliats catalans. També i molt especialment voldria felicitar la funcionària
de l’ajuntament de Sabadell, Na. Maite Morao, per la sentència condemnatòria vers l’alcalde
de les CUP per assetjament laboral en negar-se ella a alterar un informe urbanístic per
beneficiar urbanísticament de manera il·legal una entitat “cívica” (sic). Hi voto favorablement.
2. Informacions de l’Alcaldia.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGM en l’àmbit al carrer Santa Rosa.
Promoguda per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu per fer una passera al “Cancer Center”.
Regidor Albert Comellas: Tot i estar-hi d’acord i tot desitjant-los l’èxit en la lluita contra el
càncer, no la votaré en haver perdut la confiança en la manera de fer del regidor de l’àmbit.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS
4. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal a data 31 de març.
Execució dels ingressos: S’ha liquidat un 29% dels pressupostats i se n’ha recaptat el 40%.
Dels corrents, se n’han liquidat el 44% dels previstos i se n’han recaptat el 37%.
Execució de les despeses: S’ha reconegut un 12% de les pressupostades i s’ha pagat el 94%.
De les corrents, se n’han reconegut un 18% i se n’han pagat el 97%.
Execució pressupost d’exercicis tancats: Les obligacions pendents de pagar són només un 15% i
els drets pendents de recaptar són encara un 93% respecte els pendents a 1 de gener.
Arqueig de tresoreria i Endeutament: És de 17.123.908 € i de 18.510.443 € respectivament.
Regidor Albert Comellas: Voldria congratular els responsables d’aquestes bones xifres tot
remarcant la disminució de l’endeutament, d’acord amb els objectius del pacte de govern signat a
començament del mandat amb CiU.
(Voldria afegir-hi que he respectat en tot moment les directrius en termes d’inversions i acció
de govern de dit pacte, tot i el trencament per part del PSC en nota de premsa emesa el 12 de
setembre de 2017 on adduïa el desgavell (sic.) al si de la nova direcció local del PDeCAT.)
5 Reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat de caràcter docent.
Es compromet a no modificar la seva jornada laboral i horari de treball.
Regidor Albert Comellas: Hi voto favorablement.

MOCIONS
08-19 Moció per reservar un espai de l'àmbit públic a la memòria de Na Neus Català.
Regidor Albert Comellas: Es proposa que s’honori la seva memòria anomenant “Neus
Català” un dels nous espais públics. Per exemple, però no necessàriament, la plaça confluència
dels carres Sant Jordi, Sant Gabriel i l’avinguda de l’Electricitat al barri de la Montesa.
09-19 Moció del PDeCAT per condemnar l'afusellament simbòlic del president Puigdemont.
Regidor Albert Comellas: Hi voto en contra perquè els espanyols que van votar la
Constitució de 1978 ens van donar el dret de la llibertat d’expressió. Això permet de malmetre
imatges, falles i ninots si hom vol expressar així llur rebuig a certs comportaments. En aquest cas
l’alcalde titllà com a “imatge del mal” el ninot que estrafeia la imatge del President Puigdemont.
Si la primera autoritat municipal vol participar d’aquest tipus d’actes, crec que té tot el dret.
Li faria memòria, tanmateix, de dedicar recursos públics per sensibilitzar la memòria històrica dels
veïns i ajudar a cercar les despulles d’un andalús universal afusellat pels seus compatriotes: en
Federico García Lorca, a qui la terra encara cobreix a un ignot marge de carretera del seu país.
PRECS I PREGUNTES
Hi ha un nombre de temes pendents a la taula del regidor d’urbanisme: neteja de matolls que
són càrrega de foc sota el Pont d’Esplugues, esmena d’un senyal de trànsit municipal
manifestament erroni i perillós a la cruïlla dels carrers Laureà Miró i Puig i Cadafalch i informar
els veïns dels tres edificis Símbol del futur de l’esvoranc del Teatre-Auditori després de la
renuncia de la constructora VIAS a seguir l’obra al preu licitat inicialment i llurs accions legals.
També resta pendent de resoldre la multa a un nombre de veïns d’Òmnium Cultural per
l’habitual carpa informativa en l’espai públic parada fora de l’àmbit de la Festa de Sant Mateu.
Voldria agrair els votants del nostre programa electoral per l’escalf rebut al llarg d’aquest
mandat, tant a les tasques de govern com a l’oposició. Especialment arran de l’expulsió del
PDeCAT per denunciar les coaccions i amenaces per finançar il·legalment llur agrupació local.
En la meva demanda civil per expulsió presumptament il·legal del PDeCAT, la justícia també
ha desestimat al·legacions dels dos advocats del partit. El judici es celebrarà a la tardor, a fi de
restablir la veritat i el meu bon nom professional, malmès per les notes de premsa publicades
pels set veïns imputats en la causa penal.
Gràcies, doncs, a totes les persones que m’han mostrat el seu escalf.

