
Respostes a la ciutadania del Grup Municipal PDeCAT al Ple de 23/01/2019 

 

Sra. Rosario Rosado i cinc signatures més 

A los parlamentarios... políticos. Como ciudadana de este municipio me dirijo 
ustedes para hacer esta queja en nombre de mi comunidad y el mío propio. 

Llevamos ya unos meses que preguntamos a los barrenderos por qué no se 
barre el trozo de arriba del Parque de la calle Rovellat donde está nuestra 
portería. 

Nos dicen que sí se tiene que barrer y regar, pero nos encontramos siempre 
que no se hace. 

Tenemos el trozo de jardín donde los perros hacen pipí hacen caca y eso en 
verano huele muy mal a pesar que está prohibido ahí se hace caso omiso y 
suben para arriba los olores y ya estamos cansados de pedir que por favor nos 
los limpien todo. 

Creo que tenemos el derecho como ciudadanos, ya que pagamos nuestros 
impuestos como todo el mundo, a que se limpie nuestra zona igual que al resto 
de los ciudadanos. 

Me dirijo a ustedes porque estoy cansada de hablar con unos y con otros… y 
no se soluciona nada. 

Espero que esté escrito sirva para algo. 

Muchas gracias. 

 

El senyor Siquier: 

“Bé, bona tarda, senyora Rosario Rosado, i la resta de persones signants. Com bé 
han dit els meus companys, si no tenim informació errada, aquest espai, aquest tros 
d’espai sembla ser que és privat, segons fons municipals, ara ens ho acabaran de 
confirmar. Si no és així, doncs, evidentment demanarem a l’equip de govern que 
mantingui aquest espai com ha d’estar, com a la resta d’espais, carrers, vials i zones 
públiques de la ciutat, perquè no té per què no estar així, si verdaderament, tal com 
m’estan informant, l’espai no és de titularitat privada. 

En tot cas, és estrany que es reiterin situacions com aquesta, en tant que en altres 
supòsits que s’han succeït en qüestions similars, s’han resolt amb certa diligència. 



Esperem que es resolgui i, si més no, des del Partit Demòcrata estarem amatents 
perquè aquesta qüestió esdevingui una qüestió menor i normalitzada.” 

 

Sra. Maria Jesús Sinfreu 

1. Per quina raó encara no tenim una residència de gent gran al barri de 
Can Vidalet? 

2. Quant deixarà d’haver-hi el forat de futur auditori? 

El senyor Siquier: 

“Bé, bona tarda, senyora Sinfreu. Pel que fa a la qüestió de la residència a Can 
Vidalet, és evident que hi ha detectades les necessitats de la població en aquest 
barri, i que seria interessant començar a focalitzar possibles ubicacions. 

Aquestes qüestions són acords de voluntats entre les dues administracions, és a dir, 
la petició formal per part de l’ajuntament concret, en disposar de terrenys o no, i 
després l’obra constructiva per part de l’òrgan competent, que pot ser la Generalitat 
de Catalunya amb els promotors que estimi oportú, eh? Sempre en benefici de la 
col·lectivitat que després la usarà, que és la població envellida del barri de Can 
Vidalet. Per tant, estem amatents a aquesta qüestió, l’anirem seguint i vetllarem per 
veure si aquestes gestions ja estan fetes o no, i si més no, perquè s’acabin 
realitzant. 

Pel que fa al forat de l’auditori, si no ho tinc malentès, fa poc vàrem..., s’està 
elaborant el projecte constructiu refet, redactat, per reprendre l’obra, i així estava 
dotada pressupostàriament enguany. Això és el que ens consta. A més a més, 
nosaltres també portàvem aquesta proposta de buscar solucions tècniques en els 
nostres compromisos electorals, però ens consta que això està avançant, i està 
avançant en una primera fase, que serà la concreció i la realització de l’obra del 
mateix auditori, i que en una segona fase hi haurà els annexos, aparcaments, 
etcètera.  

Esperem que això tingui certa celeritat i que al llarg d’aquesta legislatura, que falten 
pocs mesos, puguem avançar el màxim perquè tan bon punt puguem en pugueu 
gaudir, que és el que vol la majoria de la ciutadania d’Esplugues, i que sigui una 
realitat.” 

 

La senyora Carbonell: 

“A veure, aquest carrer, que és el carrer Francesc Macià, ja fa temps que vam parlar 
aquí, fa quasi un any que vam parlar aquí, perquè hi havia unes hores en què es 



tancava. A la nit, a partir de les vuit o les nou del vespre, fins les vuit o les nou del 
dematí següent, estava tancat. 

Ho vam preguntar aquí... Bé, jo parlo en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes 
d’esplugues, eh?, i se’ns va dir que ja es miraria aquest tema, es miraria per què 
havia passat. Sobre aquest tema no se’ns ha dit res encara. Voldria saber com està 
aquest tema, però segons tinc entès, segons m’han dit, sembla ser que continua 
tancat, o sigui que aquest tema no s’ha resolt, continua tancat un carrer del poble, no 
sabem per quin motiu. Si és que s’ha de tancar, per quin motiu. Voldria saber l’opinió 
de tots els portaveus, de cadascun dels grups municipals, sobre el fet de tancar 
aquest carrer, si és que s’ha de tancar a unes hores, si no s’ha de tancar. Que 
opineu sobre aquest tema.” 

 

El senyor Siquier: 

“Bé, senyora Carbonell. Francesc Macià té la denominació de passeig, per tant, és 
un passeig és per poder passejar. Tant si està obert com tancat, s’ha de buscar el 
mecanisme per poder-hi passejar. L’única cosa que jo hi veig és que potser el 
veïnatge proper, per una qüestió de seguretat, ha arribat a un acord amb l’equip de 
govern per poder tancar les portes en hores determinades, la qual cosa vol dir un 
compromís important en tant que no hi hagi cap urgència ni cap emergència, però un 
passeig ha d’estar obert. Com a mínim disposar de claus tothom que hi pugui, i fins i 
tot els serveis d’emergència disposar-ne. Si per motius de seguretat del veïnatge es 
decideix d’aquesta manera, que tinguem una alternativa per poder circular en cas de 
necessitat.”  

 


