
Respostes a la ciutadania del Grup Municipal PSC 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 Sanz: 

“Bé, en primer lloc, és veritat que havíem parlat o s’havia qüestionat si era un espai 
públic o privat. Bé, efectivament, és un espai públic, això venia donat per la 
caracterització de l’espai, però comprovant els límits entre la finca privada i l’espai 
públic, doncs, efectivament, és un espai públic. En sap greu no haver-los-ho 
avançat, perquè és veritat que m’hi vaig comprometre i se’m va passar. 

En tot cas, donant resposta a la senyora Rosario Rosado i la resta de veïns, dir que 
aquest entorn de la vorera del carrer Rovellat, número 30, i tocant a la façana 
d’aquests habitatges, té la mateixa periodicitat de neteja que la resta, i que per tant, 
es neteja cada dia, de dilluns a dissabte, amb escombradora manual i amb aigua a 
pressió. Tot i que aquest tram de vorera pràcticament és només per a l’accés de 
veïns i veïnes, l’estàndard de neteja, d’horaris i de freqüència és el mateix que el que 
es fa a la resta del municipi. 



El que sí que és veritat és que en aquesta vorera no poden entrar les màquines 
escombradores, per dir-ho d’alguna forma, degut a què no hi ha suficient amplada 
per fer les maniobres. Per tant, es fa és una neteja de forma manual amb una 
persona de l’empresa i també es neteja amb aigua a pressió. Però en qualsevol cas, 
no amb maquinària, perquè no hi ha possibilitat de fer-ho donada l’amplada, com 
deia. 

Com deia, la freqüència de neteja és la mateixa que a la resta del municipi, i com 
sempre diem, és veritat que en un moment determinat o en moments puntuals es pot 
produir, per la raó que sigui, pel vent, per altres qüestions, una acumulació de més 
brutícia, que no diem que no es pugui produir, però que en qualsevol cas sí que es 
neteja cada dia, com deia, en aquesta zona. 

I respecte a la zona enjardinada i el sorral de llocs infantils, també es fa neteja cada 
dia, de dilluns a dissabte, en concret també del parterre de zona verda que tenen 
davant, tot i que és veritat que en el cas de les defecacions dels gossos, malgrat es 
faci neteja, clar, passem a netejar una vegada al dia, doncs, a vegades dóna la 
sensació que no es fa perquè desgraciadament tornen a entrar i tornen a fer-ho. Per 
tant, és un tema complicat de mantenir, perquè hauríem d’estar allà constantment. Sí 
que es fa la neteja, torno a dir, però malauradament es torna a embrutar, en aquest 
cas per defecacions de gossos, més ràpid del que voldríem. Tot i així insisteixo en 
què la freqüència de neteja és la mateixa que a la resta de la ciutat. 

Igualment, davant la seva pregunta, he demanat als serveis tècnics que vigilin millor 
si és que en un moment puntual es produeix allà més brutícia de l’habitual, de la que 
podria ser en qualsevol altra zona de la ciutat. 

Sobre la referència que havia parlat amb uns i altres, la veritat és que potser ha 
parlat amb els operaris, però el recomanable és que sempre parlin directament amb 
l’Ajuntament, perquè els operaris poden atendre la pregunta però són operaris i és 
important que si hi ha alguna incidència en el funcionament, la facin arribar 
directament a l’Ajuntament, a través d’una pregunta, com ha fet ara o, si no, a través 
de les queixes, suggeriments, o a l’atenció del regidor de barri o qualsevol dels 
regidors del govern. 

 

 

 

 

 

 



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 Sanz: 

“Sobre per què no tenim una residència de gent gran al barri de Can Vidalet, doncs, 
efectivament, es tracta d’una competència de la Generalitat i, per tant, és la 
Generalitat qui ha de dotar aquests equipaments, no només al barri de Can Vidalet 
sinó en general, a la ciutat.  

Fer l’esment que la competència inclou l’obtenció del sòl, la construcció de l’edifici i 
el cost del servei, no només l’edifici, l’Ajuntament aquí no té cap obligació. El que sí 
que és veritat és que evidentment, l’Ajuntament d’Esplugues però tots els 
ajuntaments, intentem col·laborar en allò que sigui possible per fer realitat aquests 
equipaments. No és la primera vegada ni serà l’última, i la prova la tenim, per 
exemple, en la comissaria dels Mossos d’Esquadra, que està ubicada en un terreny 
cedit per l’Ajuntament; en el terreny cedit també a la Generalitat de Catalunya per a 
la construcció dels futurs jutjats, que no han fet però en tot cas vam cedir l’espai; o, 
per exemple, amb la residència de persones amb polidiscapacitat, que també vam 
cedir l’espai de Ca n’Oliveres. Sempre que està en mans de l’Ajuntament, ho 
intentem afavorir. Per tant, en aquest cas, evidentment també ens posaríem a 
disposició, perquè al final resulta un benefici per al conjunt de la ciutat, i en aquest 
cas per al barri de Can Vidalet. 

En el mateix sentit, el govern municipal, i també per un acord amb la senyora Laura 
Benito a través dels pressupostos, el que vam dir és que impulsaríem i faríem els 
contactes necessaris amb la Generalitat de Catalunya per posar en marxa o 
demanar que es pugui fer aquesta residència en el barri de Can Vidalet, que volem 
recordar també que per a nosaltres donaria servei a tot el municipi d’Esplugues, més 
enllà del fet on estigui, i també recordar que malgrat que una residència pública per 
a gent gran es construeixi on es construeixi, no dóna únicament servei als ciutadans 
i ciutadanes d’aquella població, sinó que és de caràcter supramunicipal. Per tant, 
més enllà que estigui al barri de Can Vidalet, donaria servei al conjunt de la 
ciutadania d’Esplugues, per descomptat, però al final, al conjunt de la ciutadania de 
Catalunya. 

I sobre el tema de quan deixarà d’haver-hi el forat del futur auditori, ho hem explicat 
en diferents ocasions, s’està ultimant el projecte modificat de l’executiu, estem en 
contacte amb l’empresa adjudicatària per actualitzar tots aquells elements que siguin 
necessaris, i comptem que en les properes setmanes, entre els mesos de febrer i 
març, es posin en marxa de nou les obres.”  



El senyor Vegas: 

“Bona nit a tothom. Com a vicepresident de l’Associació de Veïns de Can Clota, 
voldria adreçar-me a l’equip de govern i als regidors per fer constar que, almenys pel 
que és la part personal de la transformació de l’àmbit sud del barri de Can Clota, 
l’associació de veïns no teníem el projecte ni la pretransformació que es pensava fer, 
i bé, volia deixar constància d’això. Ja sé que es pot veure, però que no teníem 
aquesta informació per part de l’equip de govern. 

I aprofitant, crec que el barri de Can Clota té transformacions que han quedat en 
l’aire i que estan sense executar, com la il·luminació insuficient i poc eficient que n’hi 
ha a la part del campillo, que ja hem tractat en diverses situacions, i la reorganització 
de la plaça del taxi, que coincidirem que està desfasada i ara, en l’actualitat, és poc 
funcional. 

Després, bé, m’agradaria que aquests dos temes, la il·luminació insuficient i la 
reorganització de la plaça del taxi, es poguessin actualitzar i tenir noticies recents.  

I per últim, posar en coneixement i aprofitar el ple d’una queixa que hem tingut per 
veïns i veïnes del barri amb el que és la situació actual del mercadillo, «el 
miércoles», el que és conegut com «el miércoles». A l’hora de recollir els paradistes, 
surten per sobre de la vorera del campillo carrer Lleialtat, en contra direcció, i per 
sobre de la vorera. Los coches, las furgonetas, en vez de dar la vuelta por Lealtad y 
bajar por Anselmo Clavé, lo que hacen es contradirección, suben por la acera y 
acceden al campillo para ahorrarse toda la circulación y el recorrido. Se ha avisado 
de esto a la Policía local y se ha avisado a agentes cívicos que hay en el mercadillo, 
y todos los miércoles, a pesar de que lo decimos, todos los miércoles, a la una o a 
las doce y media, salen en contradirección y por encima de la acera, con la 
consecuencia que esto entraña y peligrosidad que entraña hacia toda la gente que 
hace lo correcto, que es caminar por la acera. 

Y bueno, me extendería algo más, pero nada más. Gracias.” 

El senyor Sanz: 

“És veritat que la informació al respecte sobre la proposta final que portàvem al Ple 
no la tenen, pero es un planeamiento que lleva ocho años tramitándose, yo tengo 
constancia de que con antelación se les había informado y se les había presentado, 
porque lleva, vuelvo a decir, ocho años, en discusión y en tramitación.  

Ahora, sí que es verdad que no hemos tenido ocasión de comentar la en concreto la 
propuesta definitiva, por decirlo de alguna forma, que se ha traído. En todo caso, 
siendo una aprobación inicial, yo cojo el compromiso de que nos sentemos y la 
acabemos de mirar, es algo parecido a lo que hace tiempo se les presentó, no es un 
cambio radical al respecto. Y cuando digo hace tiempo, hablo de años. Por eso digo 
que lleva ocho años tramitándose, no digo hace poco tiempo. Pero, en cualquier 



caso, nos sentamos y lo revisamos al respecto. De hecho, hemos hecho la 
aprobación inicial.  

Y sobre el resto de preguntas, en el caso de la iluminación del campillo, me parece 
que ya nos preguntaron y yo lo comenté, que a quien se le ha encargado la mejora 
es a la empresa PROGESER, que es la que gestiona el parking, y tengo constancia, 
como miembro del consejo de administración también de PROGESER, que se 
aprobó el presupuesto en su día ya, y la semana pasada estuve hablando 
precisamente con los gestores y ya tienen el presupuesto aprobado, etc. Por tanto, 
la obra debe empezar de forma prácticamente inmediata, especialmente porque los 
técnicos municipales en este caso también detectaron que se habían fundido o 
habían dejado de funcionar algunos de los focos existentes, y valorábamos la opción 
de, si no empezaba la obra inmediatamente, reponerlos, y si empezaba la obra 
inmediatamente, pues ya esperar a que se mejorase, teniendo en cuenta que en la 
obra no se sustituye únicamente lo que hay, sino que se amplía la iluminación. Pero 
cuando nos veamos por el tema del ámbito sur, si puedo le concretaré un poco más 
el calendario, porque es inminente que pueda empezar la obra, o la mejora. 

Sobre la reorganización de la plaza del Taxi, sí que es cierto que es una cosa que 
hemos tenido ocasión de comentar. En este caso no tenemos el calendario aún, es 
una de aquellas actuaciones que tenemos pendientes, en este caso de financiar y 
poner en el calendario, y también de acabar de concretar con la misma asociación 
cuál sería la mejor organización al respecto y en qué situación lo podíamos dejar. 
Pero digamos que somos conscientes, tenemos el compromiso de actuar en la zona, 
y miraremos de fijar calendario. 

Y sobre el tema del mercadillo, evidentemente como a ustedes nos pareció un tema 
inadmisible, y como no es admisible, aunque soy consciente además de que se ha 
hablado con la Policía Local en algunas ocasiones, es un tema que nos gustaría que 
la respuesta por parte de los paradistas, de una forma amable y lógica, fuese más 
cívica, porque lo que esperas es que simplemente comunicándolo, no haga falta 
insistir mucho más, porque no se puede circular por la acera ni en sentido contrario, 
pero evidentemente es una situación inadmisible que debemos corregir. Por tanto, a 
través de la Policía Local insistiremos, y hay que revocar esa situación. 

 

El senyor Fernández: 

“Mi pregunta va dirigida al equipo de gobierno. Resulta que hace un año y nueve 
meses, el plafón de Tierno Galván no funciona. Sigue sin funcionar. Aquí presente, 
el señor Edu me dijo que se arreglaría porque iban a cambiar de empresa, no sé qué 
y no sé cuántos. Yo le digo que si vamos a tenerlo en esta legislatura o vamos a 
esperar a la legislatura que viene, para que dicho plafón funcione. Lleva un año y 
nueve meses. Por lo tanto, yo creo que vengo aquí reivindicándolo ya tres veces, yo 
creo que ya está bien.  



La última vez les pedí también la colaboración de los grupos políticos y también 
contestaron, pero esto no va de los grupos políticos, esto va del equipo de gobierno. 

Y referente a lo que ha dicho Vegas, todos los miércoles –todos los miércoles– van 
en contradirección para abajo. Pero te digo más: que al concejal de barrio se lo dije 
yo hace ya un montón de meses, y lo sabe. Por lo tanto, que no digamos que es de 
hoy, que nos enteramos hoy, que hace ya meses que yo se lo dije, y si no, que me lo 
desmienta aquí públicamente.” 

El senyor Sanz: 

“Sí, es verdad que lo habíamos comentado alguna vez, nosotros hemos requerido la 
retirada, hemos requerido la retirada del plafón, no se ha producido y, por tanto, lo 
que haremos es actuar subsidiariamente, ya lo hemos hecho en algún otro caso, y 
retiraremos nosotros el plafón si no lo hace en este caso la empresa concesionaria. 
El hecho es que hace mucho tiempo que no funciona, ahora también se ha 
aprovechado y hemos retirado el plafón existente al lado del Robert Brillas, entre 
otras cosas también porque la información que ofrecía son sistemas hoy en día 
obsoletos y, por tanto, entendemos que no es la mejor solución de cara a la 
información de la ciudadanía y, por tanto, la previsión es retirarlos y estudiar, en todo 
caso, otros sistemas más eficientes en ese sentido, de comunicación.” 

 

La senyora Carbonell: 

“Hola, bona nit. Dues preguntes. La primera és que hi ha aquest plafó aquí, al pont 
d’Esplugues, sobre el pas dels autobusos, que està precisament aquí, al pont 
d’Esplugues. Imagino que... Fa temps que ja ho vaig comentar, suposo que heu 
parlat amb l’ATM, l’ATM ha dit quan ho faria. Com que no ho ha fet, imagino que heu 
tornat a reclamar-ho, que és el normal, i ara estic pendent de què em digueu quan 
ho arreglaran, perquè per saber el pas dels autobusos està sense funcionat, però fa 
quantitat de mesos. Aquesta és una. 

I la segona és referent... 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 Sanz: 

“Feia referència al plafó dels autobusos, si l’he entès bé, a la plaça Santa 
Magdalena? (Veu de fons) Al davant del tramvia? (Veus de fons) Bé, quan diu molt 
de temps... Jo recordo que en algun moment, si ha deixat de funcionar hem fet el 
requeriment, perquè no el gestionem nosaltres directament, però s’havia solucionat. 
De quan jo li parlo sí, segur, perquè ho he mirat. Si ha tornat a fallar, podria ser. (Veu 
de fons) Li preguntava per la plaça Santa Magdalena perquè s’ha de tenir en compte 
també una cosa: que a vegades hi ha veïns i veïnes que ens diuen que hi ha 
determinades línies que no apareixen. El fet que no apareguin determinades línies... 
(veu de fons) Exacte. I especialment les línies que tenen una freqüència superior als 
30 minuts no surten. No surten perquè si no, la informació seria errònia. Per això ho 
deia. Quan m’ha dit que no funcionava... En tot cas, el que em diu de l’avinguda de 
Cornellà, ho comprovarem. Havia fallat, s’havia reparat. Si torna a fallar fa dies, ho 
mirarem. (Veu de fons) Sí, sí, està clar. Ho revisarem. Torno a dir que no ho fem 
directament sinó que li hem de demanar a l’Àrea Metropolitana, però vaja, ho farem, 
sí. 

Pel que fa al carrer Francesc Macià, jo hi passo sovint i no he tingut mai problemes, 
però en tot cas, el que sí que és veritat és que la comunitat de propietaris és molt 
conscient, de sempre, que són espais públics, carrer públic, i ha de poder accedir-hi 
tothom i quan vulgui, això ho han de tenir molt clar, és així. Però entenc que funciona 
així. Si més no, jo no m’hi he trobat. 

Jo vaig fer el requeriment, quan vostè ens ho va plantejar, i a més, ja ho saben. Com 
diu el senyor Roldán, hem fet reunions amb ells, els hem dit: «Escolta, això ha 
d’estar obert», i enteníem que és així. De fet jo, alguna vegada que he passat... 
Anava pel carrer, passava per Lluís Companys però he volgut tocar la porta per 
veure si, efectivament, estava obert, i jo me l’he trobada oberta. 

En qualsevol cas hi insistirem, i si no es recondueix, doncs, actuarem d’una altra 
forma. El més lògic primer és demanar-los que ho facin, i si no es recondueix, doncs 
bé, haurem de prendre alguna altra decisió, però és evident que ha de ser 
accessible. 

(Veu de fons) 

 

El senyor Raventós: 

“Sí, parlo també com a Veïns i Veïnes. Dues preguntes. Una: s’ha trigat quasi un 
any, o potser més i tot, en arreglar el rellotge del campanar de la parròquia de Santa 



Magdalena, que vaig veure que ja estava arreglat, però s’ha trigat molt. I ara també 
resulta que els pirulins, abans no s’arreglen, també passa molt de temps.  

Jo parlo pel de La Miranda, que cada dia passo pel davant d’aquell pirulí rodó, i que 
també resulta que tampoc no l’arregla ningú. Està a les fosques, i sé que n’hi ha 
d’altres que sé que tampoc no fan massa bé, però el que és segur és el de La 
Miranda, que porta molt temps, i m’agradaria saber per què es va trigar tant en 
arreglar el rellotge de la parròquia. 

I la segona pregunta és el tema dels horts urbans, que encara no hem rebut res i ens 
vau dir que ens diríeu o que rebríem Veïns i Veïnes alguna cosa, de la possible 
ubicació, com està. Perquè el tema dels horts urbans... Els horts urbans, que no hem 
rebut res de com està la situació, perquè van passant mesos, mesos i mesos, 
canviem de legislatura i continuem amb els horts urbans.” 

El senyor Sanz: 

“Sobre el rellotge del campanar de l’església, nosaltres oferim suport al mossèn en 
aquest sentit, però el campanar de l’església no és municipal. Per això dic... (Veu de 
fons) No, i el rellotge tampoc. Una altra cosa que és certa és que el mossèn en 
determinades ocasions ens ha demanat suport i hem intentat donar-li suport, però el 
rellotge no és municipal. Per tant, nosaltres oferim aquest suport, però no va més 
enllà. 

Torno a dir, que les coses quedin clares: oferim suport quan ens el demanen, a 
través dels nostres tècnics, però que el rellotge, en tot cas, no és municipal, per tant, 
l’exigència no pot ser aquesta, si més no. 

Sobre els pirulins de La Miranda, si em diu en concret alguns que no estan 
il·luminats, els farem servir. Jo he dit més d’una vegada que tenim una concessió 
amb aquesta empresa que gestiona aquests pirulins, que a més donen informació 
horària i temps. La senyora Anna Coll també alguna vegada m’ha fet arribar alguna 
queixa. La veritat és que és una empresa que quan els cridem perquè els posin en 
marxa o els adeqüin o perquè no funcionen correctament, la resposta és molt 
dolenta. De fet, ara estem en un moment en què ja estem fins i tot plantejant-nos la 
resolució de la concessió al respecte. 

Evidentment, la concessió no inclou només el pirulí, inclou altres coses, però una de 
les qüestions de la concessió és el manteniment del pirulí. Per tant, si aquesta part 
no la fan correctament, doncs, ens ho anem a plantejar. Jo reconec que, a més, hem 
tingut molta paciència, els hem demanat moltes vegades, perquè fallen sovint, i 
venen, però he de dir que costa molt que vinguin i, per tant, no estan donant un 
rendiment o una eficiència com la que haurien de donar. (Veu de fons.) 

Ni res, però que en tenim altres a la ciutat que, o no marquen bé l’hora o estan 
apagats o... I torno a dir que ens està costant molt, les coses com són. Però, per 



tant, l’empresa que s’encarrega del manteniment... Per això dic, com que la 
concessió inclou altres coses, doncs, al final haurem de plantejar si hem d’anar a 
resoldre, perquè no hi ha forma que atenguin les peticions. El problema és que quan 
hi ha concessions d’aquestes, tampoc podem actuar directament nosaltres, perquè 
els responsables són ells i si ho toquem nosaltres, llavors ens diran que s’ha 
espatllat perquè ho hem tocat nosaltres. Per tant, la resolució ha de ser més 
contundent, perquè ens entenguem. 

I sobre els horts urbans, com els he dit en altres ocasions, així que tinguem novetats, 
quelcom que concretar o explicar-los, els cridarem i els ho direm. Bé, fa un temps els 
vam dir la nova proposta d’ubicació, quan concretem aquesta situació, allà tenim 
altres problemes... (Veu de fons.) Ja els vaig dir aquí que als horts de Can Cervera 
havia arribat... Els ho vaig dir en un Ple. Ja miraré l’acta del Ple, però els asseguro 
que l’última vegada em van tornar a preguntar els vaig dir el mateix. Mirarem l’acta 
del Ple. Jo els vaig dir que una proposta... (Veu de fons.) No, els vaig dir que una 
proposta...  

(Veus de fons) 

 Això és una altra qüestió. 

(Veus de fons.) 

Bé, si els sembla, llavors quedem un dia i els dono el detall de com està, però estic 
segur que en el Ple, com a mínim, dels horts de Can Cervera sí que els vaig dir 
quina era la voluntat. En qualsevol cas, quedem un dia i ho comentem.”  

 


