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L’Ajuntament acaba els tràmits pel desenvolupament urbanístic de Can Coll 

La socialista Esther Espinosa, que ja havia estat regidora a Molins de Rei, ha pres possessió per 

substituir a la Laia Castellana, que havia renunciat al seu càrrec a l’anterior ple.  

A la sessió plenària de Gener es va donar llum verda a l’aprovació provisional de la modificació 

puntual del PGM en l'àmbit de Can Coll. Aquesta aprovació permetrà definir una proposta 

d’ordenació que millori la connexió de l’àmbit amb els vials i els espais lliures de l’entorn, 

guanyar espai lliure públic, ampliar la secció del carrer del Canal de la Infanta per dotar-lo d’un 

caràcter més cívic, millorar la mobilitat de la zona i, com a conseqüència, incrementar la densitat 

de l’ús residencial.  

També es va aprovar la modificació de les ordenances del Pla Parcial MR-1, Pla Parcial MR-2 i Pla 

Especial de Reforma Interior MR-1 del polígon del Pla. L’objectiu de les modificacions és 

incentivar la rehabilitació del teixit industrial existent per tal d’adaptar-lo a les necessitats 

actuals dels nous tipus d’indústries.  

D’altra banda, Esther Espinosa va prendre possessió com a nova regidora del govern. Espinosa 

havia estat regidora socialista quan el partit estava liderat per Carme Figueres. 12 anys 

d’experiència política van culminar al 2011 quan es va acomiadar del consistori. Ara, 9 anys 

després torna a l’Ajuntament per agafar el testimoni de la Laia Castellana, regidora que va 

renunciar al seu càrrec al passat ple de desembre.  

En el mateix ple, l’Ajuntament es va adherir al Manifest de l’Associació Trans Baixpower & Roses 

de Sant Feliu sobre la visibilitat i el col·lectiu trans per unanimitat. Aquest manifest dóna veu a 

un col·lectiu històricament ocult i que ha patit un greu rebuig social, i reivindica la lluita 

compartida pels seus drets i llibertats.  

Pel que fa a les mocions, es va aprovar per unanimitat la moció en suport al dret a morir 

dignament. Presentada per l’Alcalde, Xavi Paz, es va exposar que el dret a morir de manera 

digna és un dels drets humans. Tots els grups municipals es van posicionar a favor de 

l’eutanàsia. També es va aprovar la moció conjunta en contra de la supressió dels jutjats de 

violència masclista i la moció per eliminar la Taxa Rosa i bonificar productes d’higiene femenina.  

 


