
Respostes a la ciutadania del Grup Municipal PP 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. 

 

La senyora Haro: 

“Nosaltres no entenem el motiu, per què no es neteja, però creiem que hi ha d’haver 
sempre una explicació. Per tant, potser sí que és veritat que és ús privatiu i no 
públic, ara l’equip de govern que ens contesti.” 

 

 

 

 



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? 

La senyora Haro: 

“Bé, poc a afegir al que ja han dit els meus companys, i demanar, si us plau, que... 
És que no tinc cap pregunta de la senyora Sinfreu, no he rebut res. Si li podeu 
adreçar també als regidors que no siguin portaveus, si us plau, perquè no tinc 
constància de res. Gràcies.” 

 

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.” 

 

La senyora Haro: 

“Sí, senyora Carbonell, pensem el mateix, no té sentit que hi hagi una porta en un 
carrer. I si hi hagués una emergència, què passaria? Què hauríem de fer? Tenir 
claus? Trucar? És absurd, no té sentit. Ara, potser sí que hi ha una explicació, que 
ens la donaran, que potser sí que és veritat que han arribat a un acord amb uns 
veïns, però tampoc té molt sentit que amb uns, sí, i amb uns, no. No ho sé. Que ens 
ho expliquin. 


