
L’alcalde Enric Llorca renuncia al seu càrrec 

Durant el ple ordinari del mes de juliol 

 

L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha presentat la seva renúncia al càrrec 
durant el ple ordinari corresponent al mes de juliol, que s’ha celebrat de manera telemàtica.  

Llorca ha esgrimit motius personals per renunciar a aquest càrrec, que ha ocupat els darrers 26 
anys.  

La primera tinenta d’alcalde, Montserrat Tobella, serà alcaldessa accidental fins al ple previst 
pel pròxim dia 31, que ha de triar al nou alcalde o alcaldessa de la ciutat.  

Enric Llorca ha explicat que la decisió ha estat conseqüència dels moments viscuts durant els 
darrers mesos de pandèmia. Llorca ha recordat que durant l’etapa més dura d ela pandèmia va 
estar al capdavant de l’alcaldia, una feina que va compaginar amb la seva tasca de metge de 
família al CAP de Sant Andreu i com a diputat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.  

“Estic patint una mica la conseqüència de tot això. Aquest és el principal pel qual renuncio al 
meu càrrec com alcalde”, ha dit Llorca, que ha agraït als membres del govern, Cs i PSC, “el 
treball, el suport i la dedicació, amb la seguretat que continuareu fent-ho amb més èmfasi si 
cap”.  

El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, ha agraït a l’exalcalde “tots aquests anys en els quals 
t’has deixat la pell, has lluitat i has demostrat que es pot treballar per una ciutat amb 
intel·ligència, recursos i sobretot amb una actitud molt important de voler millorar“. 

Marc Giribert, portaveu de la coalició municipalista Fem Sant Andreu, ha destacat les 
“diferències abismals” però ha considerat que “això no treu el fet de reconèixer que és un 
mèrit haver estat 26 anys a l’alcaldia i això li hem de reconèixer. No ens han agradat les formes 
ni com s’ha governat, però no treu que és un mèrit i li volem reconèixer”. 

De la seva part, el portaveu de Ciutadans, Xavier Pla, ha destacat que durant aquests anys les 
dues formacions han estat “un sol equip i en aquest sentit vull agrair la dedicació, l’esforç i 
l’entrega que has tingut pel municipi i els seus ciutadans. Volem agrair-te tot el que has fet per 
nosaltres i la confiança dipositada en els nostres tres regidors”. 

La portaveu de Podemos, Isabel Marco, ha destacat les moltes diferències que han tingut, però 
ha volgut reconèixer la seva “entrega, la passió i l’ofici com a alcalde. Agraïm la generositat de 
fer un pas al costat i dimitir per a facilitar unes altres formes d’exercir l’alcaldia i obrir un 
possible nou cicle polític”. 

El ple també ha servit per decidir que les festes locals del pròxim any siguin el 5 de setembre i 
el 30 de novembre i per nomenar Sr. Vicente Alabau Palomeque jutge de pau de la ciutat.  

A la sessió del mes de juliol també es va aprovar el reglament del sistema arxivístic muninicipal 
i el servei d’arxiu municipal i gestió documental de l’Ajuntament, així com el Pla d’Accions de 
les Muntanyes del Baix.  

En l’apartat de mocions, es va rebutjar la proposada per Podemos, que plantejava un model de 
jardineria per a la ciutat diferent a l’actual i la de Fem Sant Andreu que proposava el que 



Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, pel reconeixement municipal 
de les dones deportades als camps de concentració nazis. 


